










দ্বিতীয় বর্ষ, আযাঢ, ১৩৭০ ] 

জী্ীসীভান্রাস্মক্ষাগ্ফান্রনাব্থ ওন্বত্ডিভ, 

তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত কাঞ্চলিক ভাষার 
উন্নয়ন ও জমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের 

অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হুইয়াছে। 

ুগ্ম-সম্পুজক-_ 
মহামহোপাধ্যায় শ্রাকালীপদতর্কাঢাধ্য 

বাধিক মুল্য সভাক ১৫'** ] [ প্রতি খা! ১৫ 



স্বত্বাথিকারী £-- 
স্ীসত্যধর্্ম প্রচার সঙ 
( জয়গুকর সম্প্রদায় ) 

সহ-সক্মুজকসঙ্ঘ 

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিস্তাভূষণ 

ভ্রীনারায়ণগোন্বামী ম্যায়াচাষ্য 

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ 

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীঞ্থ 

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 

৬৪৮৪ কত 6798 বেজহাত ৩৫৩৮৭ ৭ 75ওগঙলছাটি জনিত গ্জহতজ জেড হতভাগা 

শ্রীরীমরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্৭থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম 
বৈদিকমহাবিচ্ভালয়। ৭1৩, পি, ভঙ্লিউ, ডি 
রোড, কলিকাতা--৩৫ হইতে প্রকাশিত 
ও ১৫বি, রাঁয়বাগান প্র, কলিকাঁতা--৬ 

ইন্দুনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে এ 
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৬ । 



নিয়মাবলী 

১। আধ্যশান্্র মাসিক শাক্সময় পত্র । ইহা প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে 

প্রকাশিত হয় । আষাঢ় €( জুন-জুলাই ) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ । 

২। এই পত্রিকাগ্প সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমন্তাগবত-শ্রীমহাভারত . 
শ্রীবিষু্পুরাণ ইত্যাদি ষাবতীয় আধ্যশান্স ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে । 

৩। বাতসরিক সভাক গ্রাহক মুল্য ভারতে ১৫০০। প্রতি সংখ্যা--১'৫০ নয়! 
পয়সা । পাকিস্তীনেও এ একই মুল্য। ভারতের বাহিরে অন্যত্র প্রতি সংখ্যা_ 

সভাক ২'০*, বাৎসরিক ২০*০০। গ্রাহক মুল্য অগ্রিম দেয় । 
৪1 প্রতি বাংল! মাসের প্রথম সন্তাহে পন্িক! প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহক- 

গণের নিকট পাঠান হয়, বাংল! মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও পন্ডরিকা! না পাইলে স্থানীয় 
ডাকঘরে খোঁজ নিয় পন্ত্রিকা-কাধ্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্রিকা-পরিচালকগণ এই 
জন্য দাঁয়ী থাকিবেন না । ঠিকানা-পরিবর্তন এক মাস পূর্কেধে জানাইলে স্থবিধা হয় । 

৫। পব্রিকা ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত ধাবতীয় পত্রাদি ও টাকা পয়সা “সঞথালক-_ 

আধ্যশান্ত্র, ৩৮সি, কর্ণওয়ালিশ প্রীট, কলিকাতা-_-৬” এই ঠিকানায় পাঠাইবেন । 

৬। বিশেষ অনুরোধ যে মণিঅর্ডার কুপশণে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক- 
নম্বর ও নাম-ঠিকান। সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন । 

সম্পূজক- আধ্যশান্ত 

প্রধান কাধ্যালয় 

শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিষ্যালয় 
৭।৩, পিঃ ডস্রিউ, ডি রোড, আলমবাজার, 

কলিকাতা- ৩৫ 



প্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওক্কারনাথ প্রবন্তিত 
নানাভাবাময়ী মাসিক ধর্মপত্রীবলি-__ 

প্রণবপারিজাত নামক সংস্কতভাবাময় মাসিক ধর্মপত্র । প্রখ্যাত পশ্ডিতবর্গের রচন। 
দ্বারা সম্থদ্ধ। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ত। বাধ্িক মুল্য সভাক ২২ ছই টাকা! 
মাত্র । প্রাপ্ডিস্থান- _শ্রীসীতারামবৈদিকমহাবিদ্ভালয়, ৭1৩, পি, ভক্রিউ, ডি রোভ 

কলিকাতা-_--৩৫। 

দ্েবঘান নামক বহুজনসমাদৃত বঙ্গভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বাষিক মুল্য 
সভাক-_-৫২ পাঁচ টাকা মাত্র । ভাদ্র মাস হইতে বব আরম্ত। প্রাপ্ডতিস্থান-__ 
দেবধান কাধ্যালয়, পোঃ__মগরা, হুগলী । 

আধ্যনারী- বঙ্গভাষাময়ী (কেবল মায়েদের জন্য ) মাসিক ধর্মপত্রিকা। বাম্বিক 
মূল্য--সভাক ২২ ছুই টাকা মাত্র প্রাপ্তিন্থান-_৯৪নং শান্তি রাম রাস্তা, বালী, 
হাওড়া । 

জয়গুকরু নামক বঙ্গভাষাময় পাক্ষিক মিলন পত্র । বাধিক মুল্য সভাক ৩২ তিন 
টাকা মাত্র । প্রাণ্ডিস্থান- জয়গ্রু কাধ্যালয়, ৯৪ নং শা্তিরাম রাক্ডা, বালী, হাওড়া । 

দ্বিমাঞ্ধার নামধেয় ইংরাজীভাবাময় মানসিক ধর্মপত্র । বাধিক মুল্য সডাক ৮* 
আট টাকা মাত্র । প্রাপ্ডিস্থান-_-পি ১৯, বেলিয়াখাট! মেন রোড, কলিকাতা--১০ । 

পরমানন্দ নামক হিন্দীভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র । প্রাপ্তিস্থীন--৮৫নং ইন্দ্রবিশ্বাস 
রোড, কলিকাতা--৩৭। 

জয়জগনাথ নামক উড়িয়া ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র । প্রীপ্ডিস্থান- শ্রীনী লাচল 
আশ্রম, চটকপব্ত, পোঃ স্ব্গন্বার, পুরী, উড়িস্যা । 

আধ্যশান্ত্র 



বাধুল-স্থৃতি! 
পণ্ডিত__্রীযুক্তভূতেশচন্দ্র তর্কম্মৃতিতীর্ঘকুৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা 

নিত্যকর্মবিধিবর্ণনম্। 

বাধূলং মুনিমাসীনমভিগম্য মহ্ধয়ঃ | 
প্রতিপুজ্য যথান্যায়মিদং বচনমক্রবন্ ॥১ 
ভগবন্ ব্রাঙ্মণাদীনামাচারং বদ তত্তুতঃ | 

তচ্ছত্থা মুনিশার্দু' স্তানৃষীন্ প্রাহ ধর্মবিৎ ॥২ 
ব্রান্গাম্মুহুতণদারভ্য ভ্রিকালে বিহিতং তথা । 
নিত্য-নৈমিত্তিকঞ্চেব প্রবক্ষ্যামি যথামতি ॥৩ 
ব্রা্গে মুহুর্তে সংগ্রাপ্তে ভ্যক্তনিদ্রঃ প্রপন্নধীঃ | 
প্রক্ষাল্য পাদাবাচম্য হরিনংকীর্তনং চরে ॥৪ 
ব্রাহ্গে মুতে নিদ্রাঞ্চ কুরুতে সর্বদা তু মঃ। 
অশুচিং তং বিজানীয়াদনহঃ সর্বকর্মস্থ ॥৫ 

নক্ষ্রজ্যোতিরারভ্য সুধ্যক্যোদয়নং প্রতি | 
, প্রাতঃসন্ধ্যেতি তাং প্রাহুঃ শ্রুতয়ে। মুনিসত্তমাঃ ॥৬ 

নিত্যকর্মের বিধান বর্ণনা কর। হইতেছে । 
বাঁধুল-মুনি আসনে সমাঁসীন রহিয়াছেন, এমন 

সময় মহধিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া যথাবিধি তাহার 
পুজা করিয়া এই বাক্য বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্। 

ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকলের আচার তন্বানুসারে আপনি বলুন । 
মহধিগণের এই কথা শুনিয়া ধন্মবিও মুনি-শার্দল বাধূল 
সেই খষিগণকে বলিলেন,- ব্রাঙ্গ-মুহুর্ত হইতে আরস্ত 

করিয়। ত্রিকালে বিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম যথামতি 

আমি বলিব। ব্রাহ্ম মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে 
গ্রসন্সচিত্তে নিত্রাত্যাগ. করিয়া পাদন্বয় প্রক্গালন করত 
( শৌচকর্শ শেষ করত ) আচমন করিয়া হরিসংকীর্তন 
করিবে ।১-৪ 

ব্রা্মমুহূর্তে ষে ব্যক্তি নিত্রিত থাকে এবং যে সর্বদা 

প্রাতঃসন্ধ্যাং সনক্ষত্রামুপাসীত বথাবিধি। 
সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যামর্ধাস্তমিতভাস্করাম্ ॥৭ 

দিবা সন্ধ্যাগ্র কর্মন্ছো ব্র্গসূত্র উদউ্মুখও | 
কুর্ধ্যান্মত্র-পুরীষে তু রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ ॥৮ 
অবগুষ্ঠিতনর্বাঙগস্তণৈরাচ্ছাগ্য মেদিনীমূ্। 
প্রাণাস্ডে বাসসাচ্ছাগ্য মল-মুত্রং ত্যজেদ্ বুধঃ ॥৯ 

অপ্রারৃত্য শিরো। বস্তু বিগ্মত্রং সজতি দ্বিজঃ। 

তচ্ছিরঃ শতধ। ভুয়া্দিতি বেদাঃ শপস্তি তম্ ॥১০ 

উদ্থায় বামহস্তেন গৃহীত্বা চোধ্বমেহনম্ । 
শৌচদেশমথাভ্যেত্য কৃর্য্যাচ্ছৌচং ম্বদম্তৃভিঃ ॥১১ 
অবত্তিমাত্রমুস্জ্য কুষ্যাচ্ছোৌচমনুদ্ধুতে | 

পশ্চাতচ্ছোধয়েতীর্থমন্যথা ন শুচির্ভবেৎ ॥১২ 

জানিবে-_সে সমস্ত বৈধকম্মের অযোগ্য হইয়। থাকে । 
নক্ষত্রের জ্যোতিঃ হইতে আরম্ত করিয়া সূর্যের উদয় 
পধ্যন্ত প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে । এই কালকেই 
প্রাতঃসদ্ধ্যার কাল বলিয়া শ্রুতি ও মুনিশ্রেষ্ঠগণ 
বলিয়াছেন ।৫-৬ 

প্রাতঃকালের সন্ধ্যা রাত্রিশেষে সনক্ষত্রা উপাসনা 
করিবে এবং পশ্চিমা সন্ধ্যা অর্থাৎ সাম্নংকালের সন্ধ্যা 
সাদিত্যা অর্থাৎ সূধ্যের অর্ধ-অন্তমিত কালে উপাসনা 
করিবে ।৭ 

দিনে ও সন্ধ্যাকালে মুত্রপুরীষ ত্যাগ করিতে 
হইলে যজ্জোপবীত কর্ণে স্থাপন করিয়া উত্তরমুখ হইয়! 
মুত্র ও পুরীষ ত্যাগ কর্তিবে আর রাবিতে করিতে হইলে 
দক্ষিণমুখ হুইয়া তাহা করিবে ।৮ 

নিপ্রিত থাকিতে ভালবাসে, তাহাকে অশুচি বলিয়া জ্ঞানীব্যক্তি সমস্ত অঙ্গ অবগুস্ঠিত করিয়া ক্ষিতিতল 



আধ্য-শাস্ 

বিট্ছৌচং প্রথমং কৃর্য্যান্মুত্রশৌচং ততঃপরমূ। 
পাদশৌচং ততঃ কুর্য্যা করশৌচং ততঃ পরম্ ॥১৩ 

পঞ্চধা লিঙ্গশৌচং স্তাদ্ গুদশৌচং ত্রিবেষ্তিতম্। 
পাদয়োলিঙ্গবচ্ছোচং হস্তয়োস্ত চতুগুণম্ ॥১৪ 

এতচ্জৌচং গৃহস্থানাং দ্বিগুণ ব্রহ্মচারিণাম্ । 
ত্রিগুণং তু বনস্থানাং ষতীনাং তু চতুগ্ডণম্ ॥১৫ 

যদ্দিব৷ বিহিতং শৌচং তদধ নিশি কীতিতমৃ। 
তদর্ধ মাতুরপ্রোক্তমাতুরস্তাধ মধ্বনি ॥৯৬ 

বিপ্নুত্রকরণাৎ পুর্বমাদগ্ান্ ম্বত্তিকাং তদা। 
অদদানস্ত তাং পশ্চাণ সবাসা জলমাবিশেৎ ॥১৭ 

তণসমূহ দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক নাসিক ও মুখ বন্তরদ্বারা 

আবৃত করত মলমুত্র ত্যাগ করিবেন । যে দ্বিজ মস্তক 

আচ্ছাদন ন! কারয়া! মলমুত্র ত্যগ করে, তাহার শির 
শতধা হইবে। এইরূপে বেদ তাহাকে অভিশাপ 

করেন ।৯-১০ 
মলমৃূত্র-ত্যাগ শেষ করিয়া উঠিয়া বাঁমহাতে লিঙ্গ 

উদ্ধদিকে ধরিয়া পরে শৌচ করিবার স্থানে উপস্দিত 
হইয়া মৃত্তিকা ও জলদ্বারা শৌচ করিবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলী- 
ভিন্ন বন্ধমুষ্টি হস্তকে অর্থাৎ কমুই হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলীর 
অগ্রভাগ পধ্যন্ত (দৈধ্য ) পরিমাণের নাম অরত্ি। 
অনুদ্ধত জলে অবত্বিমাত্র স্থান ত্যাগ করিয়া শৌচ করিবে 

অর্থাৎ অরত্বি-পরিমাণ দূরে বসিয়া শৌচ করিবে। পরে 
তীর্থ অর্থাত অরত্মীত্র সেইস্থান জল দ্বারা শোধন 

করিবে, অন্যথা সেই ব্যক্তি শুচি হইবে না।১১-১২ 

প্রথমে পুরীষের শৌচ আচরণ করিবে, তাহার পর 
মুত্রের শৌচ আচরণ করিবে । তথ্পরে পাঁদশৌচ করিবে, 
পশ্চাৎ কর শৌচ করিবে । লিঙ্গে শৌচ পীচবার করিবে, 
গুহাদ্বীরে তিনবার, পাঁদদ্বয়ে লিঙ্গের মত শৌচ ও হস্তদ্বয়ে 
লিঙ্গ-শৌচের চারিগুণ শৌচ করিবে ।১৬-১৪ 

এই শৌচ গৃহস্থের পক্ষে বলা হইল। ব্রদ্মচারিগণের 

পক্ষে ইহার ছিগুণ শো, বানপ্রস্থাশ্রমিগণের পক্ষে 
তিনগুণ শৌচ এবং যতিগণের পক্ষে ইহার চারিগুণ 
শৌচ জাঁনিবে ।১৫ 

আদ্দ্রমলমাত্রাস্ত গ্রাস! ইন্দুত্রতে স্মৃতাঃ। 
তখৈবাহুতয়ঃ সর্বাঃ শৌচার্ধে যাশ্চ ম্বত্তিকাঃ ॥১৮ 

শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহামাভ্যন্তরং তথা । 
মুজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্ং ভাবশুদ্ধিস্তথাস্তরম্ ॥১৯ 

শৌচে যত্ুঃ সদ কার্ধ্যস্তম্মলো হি দ্বিজঃ স্মৃতঃ। 
শৌচাচারবিহীন্য সমস্তা নিষ্ষলা ক্রিয়া ॥২০ 
অন্তর্জান্ু শুচৌ দেশ উপবিষ্ট উদউ.মুখঃ। 
প্রাগ-বা ব্রাহ্ষেণ তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপম্পৃশেত ॥২১ 
গোকর্ণীকৃতিহস্তেন মাধমগ্রজলং পিবে । 
তন্ন্যনমধিকং গীত্ব। স্ুরাপানসমং ভবে, ॥২২ 

স্পস্ট পিপি পোপ লিসা জা শািপাপিপসপা পপি বা পপ পপি 

রাক্রিতে তাহ।র অদ্ধেক করিলেই হইবে । আতুর 
ব্যক্তির পক্ষে তাহাঁরও অগ্ধেক শৌচ বিহিত 'এবং 

আতুরের শৌচেরও অর্ধেক শৌচ পথিমধ্যে চলিতে 
পারে 1১৬ 

মূত্র-পুরীষোত্সর্গের পূর্বেবেই শৌচার্থ মৃত্তিকা গ্রহণ 
করিবে । তখন সেই মৃত্তিকা গ্রহণ না করিলে মুত্র- 

পুরীষ ত্যাগ করিয়া পরে স্নীনার্থ বস্ত্রসহিত জলে প্রবেশ 
করিবে 1১৭ 

ইন্দুত্রত অর্থাৎ চান্দ্রায়ণ ব্রতে স্ুপক্ক আমলকী ফলের 

তুল্য গ্রাস বিহিত; সমস্ত আহুতিও সেই পরিমাণেই 

বিহিত। স্থতরাং শৌচার্থে ষে মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে, 
তাহাঁও সেই পরিমাণ গ্রহণ করিবে 1১৮ 

শৌচ ছুই প্রকার উক্ত আছে-_বাহাশৌচ ও 

আভ্যন্তরশৌচ। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা যে শৌচ করার 
বিধান, তাহা বাহাশৌচ এবং যাহা দ্বারা ভাঁবের শুদ্ধি 
হয়, তাহাই আভ্যন্তর শৌচ বলিয়া জাঁনিবে ।১৯ 

শোৌচকাধ্যে সর্বদাই যত্ব করিবে । দ্বিজ শৌচমুল 

বলিয়া বিশ্রুত। শৌচ ও আচারবিহীন দ্বিজের সমস্ত 
ক্রিয়াই নিম্ছল হয়। উত্তরমুখ বা পূর্ববমুখে পবিত্রস্থানে 

উপবেশন করিয়া অন্তর্জান্ু অর্থাৎজানুর মধ্যবর্তী স্থানে 
হস্তদরয় রাখিয়া ব্রাঙ্গতীর্ঘ দ্বারা (অঙ্গুষ্ঠের মুলদ্দেশকে 
ব্রান্ধতীর্থ বলে ) নিত্য আচমন করিবে ।২০-২১ 

গোকর্ণাকৃতি হস্ত দ্বারা ( অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিক। বিস্তার 
দিনের বেলায় শৌচ করার যে বিধান বলা হইল, | করিলে মধ্যস্থিত স্থানকে গোকর্ণ বলা হয়) একটি 



বাধূল-স্মৃতিঃ | ৩ 

সংহতাঙ্গুলিনা তোয়ং গৃহীত্বা পাণিন! দ্বিজঃ | 
মুক্তাঙ্গুষ্ঠ-কনিষ্ঠে তু শিষ্টেনাচমনং ভবে ॥২৩ 
উপবিশ্ঠ শুচৌ দেশে প্রাউ সুখো ব্রহ্ম সূত্রধ | 
বদ্ধচূড়ঃ কুশকরে! দ্বিজঃ শুচিরুপস্পৃশেৎ ॥২৪ 
অপ্ন, গ্রাণ্ডাস্থ হৃদয় ব্রান্মণঃ শুদ্ধতামিয়াৎ। 
রাজন্যঃ ক-তালুস্পৃগ, বৈশ্যঃ শুদ্র্তথা ক্তিয়ঃ ॥২৫ 
সপবিত্রেণ হস্তেন কুরধ্যাদাচমনক্রিয়াম্ । 
নোচ্ছিষ্টং তৎপবিত্রং তু ভূক্তেচ্ছিউং তু বর্জয়েশ।॥২৬ 
কুশহস্তঃ পিবেভ্োয়ং কুশহস্তঃ সদাচমেশ 
সগ্রস্থিকুশহস্তস্ত ন কদাচিছুপস্পৃশেৎ ॥২৭ 
প্রভাসাদীনি তীর্ঘানি গঙ্গাগ্ভাঃ সরিতস্তথা | 
বিপ্রস্ত দক্ষিণে কর্ণে সন্তীতি মনুরব্রবীত ॥২৮ 

মাষকলাই মগ্ন হয় এরূপ পরিমাণ জল পাঁন করিবে। 
তাহার নান বা অধিক জলপাঁন করিলে তাহা স্ুরাপানের 
সমান হইবে ।২২ 

দ্বিজব্যক্তি অঙ্গুলিসমূহ সংহত অর্থাৎ মিলিত করিয়া 

হাতে জলগ্রহ্ণপূর্ক পরে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে 
মুক্ত করত শিষ্টগণের বিধান অনুসারে আচমন করিবে। 
'্রহ্মসূত্রধারী দ্বিজ পূর্ববীভিমুখী হইয়া পবিত্রস্থানে 
উপবেশন পূর্বক শিখাবন্ধন ও কুশধারণ করত শুচি 

হইয়া আচমন করিবে ।২৩-২৪ 

আচমনের জল পাঁন করার পর হৃদয় পর্যস্ত গেলেই 

ব্রাহ্মণ পবিত্রতা প্রাপ্ত হুইয়া থাকে । সেই জল কণ্টগত 

হইলে ক্ষত্রিয়, তালুগত হইলেই বৈশ্য, শুদ্র ও 
স্্রীলৌকগণ শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে । পবিত্র (কুশ) 

যুক্তহস্ত দ্বারা আচমন-ক্রিয়া করিবে; তজ্জন্য সেই 

পবিত্র উচ্ছিষ্ট হয় না। কিগপ্তু ভোজন করার পর সেই 
পবিত্র উচ্ছিষ্ট হয়, তখন তাহা বর্ন করিবে ।২৫-২৬ 

কুশহস্ত হইয়া জলপান করিবে এবং কুশহন্ত হইয়া 
সর্বদা আচমন করিবে। কিন্তু গ্রন্থিযুক্ত কুশ হাতে 
নিয়া কখনও আচমন করিবে না। বিপ্রের দক্ষিণকণে 
প্রভাসাদি তীর্থসমৃহ এবং গঙ্গাদি নদীসমূহ আছেন ইহ! 
মনু বলিয়াছেন ।২৭-২৮ 

প্রাউ মুখোদড্মুখো বাপি সমাচম্য বিশুধ্যতি 
পশ্চিমে পুনরাচম্য যাম্যাং স্নানেন শুধ্যতি 1২৯ 
আত্র'বাসা জলে কৃর্ধ্যাৎ তর্পণাচমনং জপমৃ। 
শুক্ববাসাঃ স্থলে কৃর্ধ্যার্পণাচমনং জপম্ ॥৩০ 
আত্মেক্ষুখণ্ড-তাম্বলচর্ণে সোমপানকে | 

বিষণ উত্িতোযপানে চ নাগ্তস্তাচমনং ভবে ॥৩১ 
বিষুপাদোস্ভবং তীর্থং গীত্বা ন ক্ষালয়ে করমৃ। 
ক্ষালয়েদ্ যদি মোহেন পঞ্চপাতকমাপু,য়াৎ ॥৩২ 

উপবসেদ্দিনে যস্ত দন্তধাবনকৃল্নরঃ | 

স ঘোরং নরকং যাতি ব্যাগ্রভক্ষণ্চতুযু'গম্ ॥৩৩ 
প্রক্ষাল্য পাদৌ হস্তৌ চ মুখং চান্তিঃ সমাহিতঃ | 
আচম্য প্রাউযুখঃ পশ্চাদ্দন্তধাবনমাচরেত ॥৩৪ 

৯৮ শি লা ৮০৫ পাপ ৯ আপা তা 

পূর্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া বিধান অনুসারে 
আচমন করিলে শুদ্ধ হওয়া যায়। কিন্ত পশ্চিমমুখ বা 
দক্ষিণমুখ হইয়া আচমন করিলে পুনঃ অশুদ্ধ হইবে । 
তজ্জন্য আবার স্নান করিয়া শুদ্ধ হওয়া যায় ।২৯ 

সনের পর ভিজ। কাপড়ে তর্পণ, আচমন ও জপ 

করিতে হইলে জলে থাকিয়া তাহা করিবে, আর শুক্বস্ত 

পরিধান করিয়া তর্পণ, আচমন বা! জপ করিতে হইলে 
জল হুইতে উঠিয়া স্থলে থাকিয়া তাহা করিবে ।৩০ 

আম, ইক্ষখণ্ড বা তশ্মিল চর্বণ করিলে অথবা 

সোৌমরস পান করিলে কিংবা বিষুণ্পাদোদক পান 

করিলে তাহার আদি বা আস্তে আচমন করিতে হয় না। 

বিষুপাদো ভুত তীর্থজল পান করিয়া হস্ত-প্রক্ষালন করিবে 
না। যদি মোহবশতঃ তখন হস্ত-প্রক্ষালন করা হয়, 

তাহা! হইলে পঞ্চপাতকসদৃশ পাঁপ হইয়া! খাকে। যে 
ব্যক্তি উপবাঁস দিনে দম্তধাবন করে, সে ঘোর-নরকে 

পতিত্ত হয় এবং চারিযুগ পধ্যস্ত সে ব্যাশ্রভক্ষ্য হইয়া 

জন্মগ্রহণ করে ।৩১-৩৩ 

প্রথমে জল দ্বার! হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালনপূর্বক 

পূর্বমুখে সমাহিত হইয়া আচমন করত পরে দস্তধাবন 
করিবে 1৩৪ 

দস্তধাবন-কার্্যে দস্তকাষ্ঠ গ্রহণ করত-_“আয়ু্বধলং 



৪ আধ্য-শাঙ 

আয়ুর্বলং যশবোবর্চঃ গ্রজাঃ পশু-বসুনি চ। 
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো দেহি বনস্পতে ॥৩৫ 

যস্তু গণ্ডযলময়ে তর্জন্য! বন্ত শোধনমূ্। 

কুর্কাত যদি মুঢ়াত্মা নরকে পততি দ্বিজঃ ॥৩৬ 

অলাভে দস্তকাষ্ঠানাং প্রতিমিদ্ধদিনেষপি। 
অপাঁং ষোড়শগণ্ড, ষৈমুথিশুদ্বির্ভবিষ্যাতি ॥৩৭ 
প্রতিপৎপর্বয্ঠীু নবমী দ্বাদশী তথা | 
দস্তানাং কাষ্ঠনংযোগো দহত্যাসগুমং কুলম্ ॥৩৮ 
সুরয়া লিগুদেহেহপি প্রায়শ্চিভীয়তে দ্বিজঃ | 
প্রাতরভ্যক্তদেহস্ নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥৩৯ 

তৈলাভ্যঙ্গং মহারাজ ব্রাহ্ষণানাং করোতি যঘঃ। 
সস্নাতোহব্দশতং সাঙ্গং গঙ্গায়াং নাত্র সংশয়ঃ ॥৪০ 

দ্েব্যান্তরযুতং তৈলং ন কদাচন দৃষ্যুতি | 
তৈলমাজ্যেন সংসিক্তং গ্রহণেহপি ন দৃষ্যুতি ॥৪১ 

যশোবচ্চত” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পরে তাহা 

দ্বারা দস্তধাবন করিবে । উল্লিখিত মঙ্ত্রের অর্থ নিম্মরূপ-_ 

হে বনম্পতে ! তুমি আমাদিগকে আয়ু$, বল, যশ, তেজ, 
প্রজ্ঞা, পশু, ধন, ব্রহ্মগ্রজ্ঞা ও মেধা দান কর 1৩% 

মুঢাতআ দ্বিজ মুখ-প্রক্ষালন-সময়ে যদি তর্জানী দ্বারা 

মুখশেশধন করে, তবে সে নরকে পতিত হয়। যদি কোন- 

দিন দল্টকষ্ঠলীভ না হয় সেইদিনে এবং দন্তধাবনের 

শাস্ত্রীয় নিষিদ্ধ দিনেও ষোড়শগণ্ষ জলের দ্বারা 
মুখশৌধন করিবে ।৩৬-৩৭ 

প্রতিপদ্, ষষ্ঠী নবমী ও দ্বাদশীতিথিতে এবং পর্ববদিনে 

( অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্তা, পুণিমা ও সংক্রান্তিতিথিকে 
পর্ণবদিন বলা হয় ) দন্তে কাষ্ঠ-সংযোগ করিলে সাতপুরুষ 
পর্যন্ত কুল দগ্ধ হইয়! থাকে । স্ুতরীং এই সকল 

তিথিতে কাষ্ঠ-দবার৷ দন্তধাবন করিবে না ।৩৮ 
স্থরাদ্বারা দেহ-লেপন করিলে দ্বিজ প্রীয়শ্চিত্ত 

করিতে পারে, কিন্তু প্রাতঃকালে যে ছ্বিজ তৈলাভ্যঙগ 
করে, তাহীর নিষ্কতির কোন বিধান নাই। হে 

মহারাজ! ব্রীক্ষণগণের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে 
তৈলাভ্যঙ্গ করে, সে একশত বশসর গঙ্ায় সাজ স্নান 
করিবে--ইহাতে কোন সংশয় নাই ।৪০ 

ছায়ামস্ত্য-শ্বপাকানাং স্পৃষ্ট স্ানং সমাচরে | 
চত্বারিংশপদাদুধ্বং ছায়াদোষো ন বিদ্যাতে ॥৪২ 
অস্পৃষ্যম্পর্শনে চৈব ব্রয়োদশনিমজ্জনমূ । 
আচম্য প্রযতঃ পশ্চাৎ স্নানং বিধিবদাচরেও ॥৪৩ 

জ্বরাভিভূতা যা নারী রজস৷ চ পরিপ্,তা। 
কথং তস্তাঁ ভবেচ্ছোচং শুধ্যতে কেন কর্মণা ॥8৪ 
চতুর্ধেহহনি সংপ্রাপ্তে স্পৃশেদন্যা তু তাং স্তিয়মূ। 
সা সচৈলাবগাহ্াপঃ স্বাত্া স্মাত্বা পুনঃ স্পুশেৎ ॥৪৫ 
দশ দ্বাদশকৃত্বো বা হাচামেচ্চ পুনঃ পুনঃ । 
অন্তে চ বাঁসসাং ত্যাগস্ততঃ শুদ্ধা ভবে, সা ॥৪৬ 

দদ্যাচ্ছক্ত্যা ততো দানং পুণ্যাহেন বিশুধ্যতি | 
আতবাভিপ্ন,তে নাধ্যযো। সম্ভাষেতাং মিথো যদি ॥8৭ 
উপবাসং তয়োরাহুরশুদ্ধো৷ শুদ্ধিকারণমূ। 
শাবে চ সুতকে চৈব হ্ান্তরা চেদ্ খতুর্ভবেশ ॥৪৮ 

তৈলাভ্যলঙে তিলের তৈলমাত্রই নিষিদ্ধ, দ্রব্যান্তর- 
সংযুক্ত তৈল কখনও দোষের নয়। ঘ্বতের সহিত 
মিশ্রিত তৈল-গ্রহণেও দোঁষ হয় না।৪১ 

অন্ত্যজ ও চণ্ডালের ছায়া স্পর্শ করিয়া স্নান করিবে ; 

চল্লিশপদ হইতে অধিক দূরে থাকিলে সেখানে ছায়া 
স্পর্শ দোষ হয় না ।৪২ 

অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে জলে নাঁমিয়া তেরবাঁর ডুব 
দিয় আচমন করত সংযত হুইয়া পরে বিধি অনুসারে 
সান করিবে ।৪৩ 

যে নারী রজন্মলা হইয়া জ্বররোগে অভিভূতা 
হইয়াছে; তাহার শৌচ কিরূপে হইবে এবং কি কর্ম 
দ্বারা সে শুদ্ধা হইতে পারে ? 8৪ 

রজোদর্শন-দিন হইতে চতুর্থদিনে অন্যকোন নারী 
সেই নারীকে স্পর্শ করিবে। স্পর্শের পর সেই নারী 
পরিহিত বন্ত্রসহ জলে অবগাহন-সলান করিয়! পুনরায় 
স্নান করত ত্বরাভিভূতা সেই নারীকে পুনঃ স্পর্শ 
করিবে 1৪৫ 

জ্বরীভিভূতা সেই নারী দশবার বা দ্বাদশবার পুনঃ 
পুনঃ আচমন করিবে এবং শেষে তদীয় পরিহিত 
বন্স ত্যাগ করিবে। তাহার পরে সেই নারী শুন্কা 



বাধূল-স্থৃতিঃ ৫ 

অস্থাত্ব! ভোজনং কৃর্য্যাদ্ ভূক্ত। চোপবসেদহঃ। 

উত্সবে বাসুদেবস্থ ঘঃ স্লাতি স্পর্শশব্কয়া ॥৪৯ 

স্বগস্থাঃ পিতরস্তশ্ত পতস্তি নরকে ক্ষণাৎ | 
অস্পৃশ্যম্পর্শনে বাস্তো অশ্রুপাতে ক্ষুতে ভগে ॥৫০ 
স্বানং নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং দেবধি-পিতৃবজিতমৃ। 
স্বধূন্যান্তঃসমানি স্ত্যঃ সর্বাণ্যস্তাংপি ডূতলে ॥৫১ 
কৃপস্থান্যপি সোমার্ক গ্রহণে নাব্র সংশয়ঃ | 
অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো বা অপাত্রং পান্রমেব বা ॥৫২ 

বিপ্রক্রবে। বা বিপ্রো বা গ্রহণে দানমর্তি। 

সর্বং ভূমিসমং দানং সর্বো ব্র্ষলমো দ্বিজঃ ॥৫৩ 
সর্বং গঙ্গাসমং তোয়ং গ্রহণে চন্দ্র-সূর্যযয়োঃ | 
প্রাতরাচমনং কৃত্বা শৌচং কৃত্বা যথাবিধি ॥৫৪ 

হইবে। বরজোমতী দুই স্ত্রী যদি পরস্পর সম্তাষণ করে, 

তবে তাহার! শক্তি অনুসারে পুণ্যাহে কিছু দান করিবে, 

তাহাতেই তাহারা গুদ্ধ হইবে ।৪৬-৪৭ 

উল্লিখিত রজোমতী ছুই স্ত্রীর অশুদ্ধি-বিষয়ে 

উপবাঁসকেই শুদ্ধির কারণ বলেন। মরণাঁশৌচ বা 

জননাশৌচ উপস্থিত হইলে তম্মধ্যে যদি, খাতু হয়, 
তবে সে নারী স্নান না করিয়াই ভোজন করিবে, 
এবং ভোজন করিয়া পরে একদিন উপবাস করিবে। 

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উৎসবে গমন করিয়া স্পর্শ-আশঙ্কায় 

যেন্নীন করে, তাহার স্ব্গস্থ পিতৃগণ তত্ক্ষণাত্ড নরকে 

পতিত হন। অম্পশ্ট স্পর্শ করিলে, বমি করিলে, 

অশ্রপাত হইলে, হাচি হইলে ও গুহাস্থানের স্পর্শ 

ঘটিলে দেবতা, খধি ও পিতৃবঞ্জিত নৈমিত্বিক-ন্াঁন 
করিবে । চন্দ্রগ্রহণ এবং সৃষ্যএ্রহণকালে পৃথিবীতে সমস্ত 
জল ( কৃপস্থ জল ও) গঙ্গাজলের তুল্য হয়, এবিষয়ে 
কোন সংশয় নাই। গ্রহণকালে শ্রোত্রিয় বা অশ্রোত্রিয়। 
পাত্র অথবা অপাত্র, বিপ্র বা বিগ্রক্রব (নিন্দা-ব্রাহ্মণ ) 

সকলকেই দান করা যাইতে পারে। চন্দ্রগ্রহণ বা 

সূধ্যগ্রহণকালে সমস্ত দান ভূমিদানের তুল্য হয় এবং সকল 
দবিজই ব্রক্গাতুল্য হইয়া থাকেন এবং সমস্ত জল 
খঙগাজলসতৃশ হয়। প্রাতঃকালে মল-মুত্র ত্যাগের পর 

দম্তশৌচং ততঃ কৃত্বা প্রাতঃস্নানং সমাচরে। 
দ্বৌ হস্ত যুগখ্মতঃ কৃত্বা পুরয়েছুদকাঞ্জলিম্ ॥৫€ 

গোশঙ্গমাত্রমুদ্ধত্য জলমধ্যে জলং ক্ষিপে। 
যেন তীর্থেন গৃহীয়াৎ তেন দগ্ভাজ্জলাঞ্জলিম্ ॥৫৬ 

অন্যতীর্থেন গৃহথীয়াত্ততোয়ং রুধিরং ভবে । 
পূর্বাশা ভিমুখো দেবানুত্তরাভিমুখস্ত্ব ধীন্ ॥৫৭ 
পিত্ংস্ক দক্ষিণাস্স্ত জলমধ্যে তু তর্পয়েশ। 
স্নানার্থমভিগচ্ছন্তং দেবাঃ পিতৃগণৈঃ মহ ॥৫৮ 
বায়ুভৃত'স্ত গচ্ছস্তি তৃঘাতঃ সলিলাধিনঃ | 

তস্মান্ন গীড়য়েদ বস্থমকত্বা পিতৃতর্পণম্ ॥৫৯ 

নিরাশাস্তে নিবত্তন্তে বস্ত্রনিষ্পীড়নে কতে । 
তন্মান্ন গীডয়েদ বস্্রং যে কে চ ইতি মন্ত্রতঃ ॥৬০ 

যথাবিধি শৌচ করিয়া আচমনপূর্বক দন্তশৌচ করত 
তত্পরে প্রাতঃস্গান করিবে। ছুই হস্ত যুগ্মভাবে অঞ্জলি 
করিয়া জল দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবে ।৪৮-৫৪ 

গোশৃঙ্গ পরিমাণ উচ্চে হস্ত উঠাইয়া জলের মধ্যেই 
সেই জল ক্ষেপণ করিবে । যে তীর্থ দ্বারা জলগ্রহণ 
করিবে, সেই তীর্থ দ্বারা জলাগ্রলি দাঁন করিবে 1৫৫ 

অন্য তীর্থ দ্বারা জলাপগ্রলি গ্রহণ করিলে দেই জল 

রুধির-তুল্য হইবে। পূর্ববদিক অভিমুশী হইয়। 
দেবতাগণের, উত্তরদিকে মুখ করিয়া খবিগণের এবং 

দক্ষিণমুখ হইয়া জলমধ্যে পিতৃগ্ণের তর্পণ করিবে । 
স্নানের জন্য যিনি গমন করিয়াছেন, তাহাকে লক্ষ্য 

করিয়া পিতৃগণের সহিত তৃষ্ণার্ত দেবতাগণ জলার্থা 
হুইয়৷ বায়ুভৃত অবস্থায় অন্ুগমন করেন। সেইহেতু 
পিতৃতর্পণ না করিয়া স্নানবন্্র কখনও মিজ্ড়াইবে 
না ।৫৬-৫৭ 

পিতৃতর্পণ না করিয়া স্নান বস্ত্র নিঙ্ড়ীইলে পিতৃগণের 
সহিত দেবতাগণ নিরাশ হুইয়া চলিয়া যান। সেইহেতু 
তর্পণ না করিয়া স্লীনবন্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না। পরে 
দ্ষে কে চ” ইত্যাদি মন্্রধার! বস্ত্র চারিগুণ করত 
নিষ্পীড়নপূর্বক জল "হইতে উঠিয়া বাম-প্রকোষ্ঠে বন্ 
রাখিয়া ছুইবার আচমন করিলে শুচি হইবে ।৬০-৬১ 



৬ 

বস্ত্র চতুগুণীকৃত্য নিম্পীড্য চ জলাদ্ বহিঃ । 
বামপ্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্য দ্বিরাচম্য শুচির্ভবে ॥৬১ 

মনুষ্যতর্পণে চৈব স্নানবস্ত্রনিগীড়নে | 
নিবীতী তু ভবেদ্ বিপ্রস্তথ! মুত্র-পুরীষয়োঃ ॥৬২ 
নদীযু দেবখাতেধু গিরি প্রজ্রবণেষু চ। 

স্নানং প্রতিদিনং কুর্য্যাৎ সর্বকর্মপ্রসিদ্ধয়ে ॥৬৩ 

পরকীয়নিপানেষু ন স্বায়াদ্ বৈ কদাচন | 
নিপানকর্তৃঃ স্তাত্ব! তু ছুক্কতাংশেন লিপ্যতে ॥৬৪ 
অন্যায়োপাত্তবিত্তস্ত পতিতন্ চ বাধূষেঃ। 

তত্র স্বাত্বা চ পীত্বা চ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥৬৫ 

অন্ত্যজৈঃ খাতিতাঃ কৃপান্তটাকা বাপ্য এব চ। 
তত্র স্বাত্বা চ গীত্বা চ প্রায়শ্চিন্তং ন বিদ্যাতে ॥৬৬ 

পরকীয়নিপানেষু যদি স্নায়াৎ কথঞ্চন | 
সপ্তপিগান্ সমুদ্ধূত্য তত্র ম্ানং সমাচরেহ ॥৬৭ 

মনুষ্য তর্পণ করার সময়ে এবং স্রীনবন্ত্র নিম্পীড়ন- 

কাঁলে ও মুত্রপুরীষোতসর্গকীলে বিপ্র নিবীতী অর্থাৎ 
যজ্জৌপবীতকে মালার ন্যায় কষ্টলন্িত করিবে ৷ দেবখাত 

নদীসমূহে ও গিরিপ্রতবণ নদীসমূহে দৈব ও পৈত্য সকল 
কাধ্যসিদ্ধির জন্য প্রতিদিন ন্লীন করিবে ।৬২-৬৩ 

পরকীয় জলাশয়সমূহে কখনও স্নান করিবে না। 
পরকীয় জলাশয়ে স্নান করিলে জলাশয়-কর্তার কৃত 

পাপের দ্বারা লিপ্ত হইতে হয়। অন্যায়ভাবে 

বিস্তৌপাজ্জনকারী, পতিত ও বা্দ/ষি অর্থাৎ বৃদ্ধিজীবী 
(স্ছদখোর ) ব্যক্তির জলাশয়ে সান বা জলপান 
করিয়া পাপনাশের জন্য গ্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে। 

৬৪-৬ 

অস্ত্যজ ব্যক্তি কর্তৃক যদি কৃপ, তড়াগ বা পুকুর 
খনন করা হয়, তবে সেই জলে স্নান ও সেই জল 

পান করিলে কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। পরকীয় জলাশয়ে 

যদি কখনও স্নান করিতে হয়, তবে সেই জলাশয় 

হইতে সাতটি মৃপিগ্ড উদ্ধীর করিয়। পরে তাহাতে স্নান 
করিবে ।৬৬৬৭ 

যে পুরুষ শয়ন হইতে উঠিয়াছে, তাহার দেহ লালা 

| 
| 
| 

আধ্য-শান্তর 

লালা-ম্বেদসমাকীর্ণঃ শয়নাদুখিতঃ পুমান্। 
অশুচিং তং বিজানীয়াদনহঃ সর্বকর্মন্থ ॥৬৮ 
স্নানমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ সন্ধ্যোপাসনমেব চ। 

স্নানাচারবিহীনস্ত সর্বাঃ স্ত্যনিক্ষলাঃ ক্রিয়াঃ ॥৬৯ 
উৎস্যুষি যৎ স্লানং সন্ধ্যায়ামুদিতেহপি বা। 
প্রাজাপত্যেন তত্ভল্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥৭০ 

স্নানবন্ত্রেণ যঃ কুর্যযাদ্দেহস্ পরিমার্জনম্ | 

শুনালীঢ়ং ভবেদ্ গাত্রং পুনঃ স্নানেন শুধ্যতি ॥৭৯ 
উষঃকালে ভানুবারে যে৷ নরঃ ন্নানমাচরে€। 
মাঘস্নানসহআ্রাণি গঙ্গা-যমুনসঙ্গমে ॥৭২ 

জন্মর্ষ্কে বৈধৃতৌ পুণ্যে ব্যতীপাতে চ সংক্রমে | 
অমায়াঞ্চ নদীন্নানং কুলকোটিং সমুদ্ধরেৎ ॥৭৩ 
অকৃত্যমপি কুর্বাণো তুঞ্জানোহপি যতস্ততঃ 

কদাচিন্নারকং ছুঃখং প্রাতঃস্নাধ়ী ন পশ্যতি ॥৭৪ 

ও ক্রেদে সমাকীর্ণ থাকে, এজন্য তাহাকে অশুচি বলিয়া 

জাঁনিবে। সে সকল কম্মেই অনর্ঠ হইয়। থাকে 1৬৮ 

সমস্ত ক্রিয়াই ন্নানমূল অর্থাৎ সান করিয়া পরে 
ক্রিয়া করিতে হয়। সন্ধ্যোপাসনাও সান করিয়া 

করিতে হয়। স্থতরাং স্গীনাচারবিহীন ব্যক্তির সকল 
ক্রিয়াই নিষ্ষল হয় ।৬৯ 

উষাকালে বা তত্মমীপবর্ভীকালে, সন্ধ্যা-সময়ে বা 

সূধ্য উদিত হইলে যে স্নীন করা হয়, তাহ! মহাঁপাতক- 
নাশক প্রাজাপত্য-ব্রতের সমান জানিবে ।৭০ 

যে ব্যক্তি স্নান করিয়া পরিহিত স্ানবন্ত্র দ্বারা 

দেহের পরিমার্জন করে, কুকুরে গার চাটিলে যেরূপ 
অশুদ্ধ হয়__তাহার গাঁও সেইরূপ অশুদ্ধ হয়, পুনরায় 
স্নান করিলে সেই গাত্র শুদ্ধ হইবে ।৭১ 

যেব্যক্তি রবিবারে ভষাকালে স্নান করে, তাহার 

সেই সান গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমন্নান ও মাঘমাসে সহতন্নীনের 

সমান হয়। জন্মনক্ষত্রে, বৈধৃতি-যোগে, পুণ্যাহে, 
ব্যতীপাত-যোগে, সংক্রান্তিতে ও অমাবন্যায় নদীতে প্লান 

করিলে কোটিকুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয় ।৭২-৭৩ 

অবিছিত কার্য্য করিয়াও এবং যেখানে সেখানে 



বাধুল-স্ৃতি: ৭ 
বিনা স্নানেন যে ভূঙ.ক্তে স মলাশী ন নংশয়ঃ | 
অস্নাতাশী মলং ভূঙ.ক্তে হজপঃ পুয়শোণিতম্ ॥৭৫ 

আহুতাশী কৃমিং ভূঙ্ক্তে হুদীতা বিষমশ্খ্তে | 

সংকল্পমূৃক্তপঠনং মার্জনং চাঘমর্ষণম্ ॥৭৬ 
দেবধিতপণিঞ্চেব স্নানং পঞ্চাঙ্গমিঘ্যাতে | 
হিরণ্যশৃঙ্গমিত্যুক্তা জলং পমবগাহয়ে ॥৭৭ 
স্ুমিত্রা ইত্যদাহত্য স্বাআ্মনঘ ভিষেচয়েও । 
ছুমিত্র! ইত্যুদাহৃত্য মুৎস্থানে জলমুৎ্স্থজেৎ ॥৭৮ 

যোহম্ান্ ্েীত্যুদাহ্বত্য তথা তত্র জলং ক্ষিপে। 
যঞ্চ বয়ং ছ্িক্স ইতি পুনস্তুত্র জলং ক্ষিপেহ ॥৭৯ 
এবং ত্রিগ্বভিিকান্নানে জলমঞ্জীলিনোৎ্ছজেত | 
নমোহগ্রয়েতি মন্ত্রেণ নমস্কুর্ধ্যাজ্জলং ততঃ ॥৮০ 

বদপামিত্যমেধ্যাংশং নিরস্তেদ্দক্ষিণে জলম্ | 

অত্যশনাদিতি দ্বাভ্যাং ত্রিরালোড্য তু পাণিন। ॥৮১ 

ভোজন করিয়াও প্রাতঃন্ানকারী ব্যক্তি কখনও নরক 

সম্বন্ধীয় দুঃখ অনুভব করে না 1৭8 

ন্নাননা করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে মল 

ভোজন করে--এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। যে অস্পাত 
অবস্থায় ভোজন করে, মে মল ভোজন করে। জপ 

না করিয়া যে ভোজন করে, সেরক্ত ও পূয ভোজন 

অধমর্ষণ, দেবতা ও খষগণের তর্পণ_ন্নানের এই পাঁচটি 

অঙ্গ জানিবে। “হিরণ্যশৃঙ্গ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া 
জলে সম্যক অবগাহন করিবে । “স্থমিতরা” ইত্যাদি মন্ত্র 

পাঠ করিয়া স্বীয় মস্তকে অভিষেক করিবে । দুষ্সিত্রা” 
ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত মৃত্তিকাস্থানে জল দিবে। 

“যোহম্মান্ হে্ডি” ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া সেইরূপে মৃত্তিকা- 

স্থানে জল প্রক্ষেপ “যঞ্চ বয়ং থিয্স” ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া 

পুনরায় সেইন্থানে জল দিবে। এইরূপে মৃত্তিকা-স্থানে 

অঞ্জলি দ্বারা তিনবার জল দিবে । তৎতপরে “নমোহগ্পে” 
ইত্যাদি মন্ত্র ্বার। জলকে নমস্কার করিবে ।৭৫-৮০ 

চতুরশ্রং তীর্ঘপীঠং পাণিনোল্লিখ্য বারিফু। 
নন্দিনীত্যাদি নামানি বদ্ধাঞ্জলিপুটো! ভবে ॥৮২ 
আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নানার্থমিহ স্থন্দরি। 
এহি গঙ্গে নমস্তভ্যং সর্বতীর্থসমন্িতে ৮৩ 
ইমং মে গঙ্গ ইত্যুক্ত। পুণ্যতীর্ঘানি চ ম্মরেশ। 
আপো৷ অন্মানিতি খচমুক্ত। মজ্জনমাচরেৎ ॥৮৪ 

আপো! হি ষ্টা্দিভির্মন্ত্রেরভিপ্রোক্ষ্য চ বারিভিঃ | 
ততো নারায়ণং স্মৃত্বা প্রজপেদঘমণম্ ॥৮৫ 

অঘমর্ষণসূক্তস্ খষিরেবাঘমর্ষণঃ। 
ছন্দোহনুষ্ট,প, তথা দেবে! ভাবরতোহধিদেবত! ॥৮৬ 
ত্রিবারমষ্টবারং বা নিমজ্জ্যাতজ্জলে জপেৎ | 
এবন্ভুতম্ মন্ত্রেণ পুনঃ প্রোক্ষণমাচরেও ॥৮৭ 

আদ্র হ্বলতি মন্ত্রেণ প্রাশয়েন্মক্রিতং জলমৃ। 

অকাধ্যকাধ্যমন্ত্রং হু পুনর্মজ্জন জলে জপে ॥৮৮ 

“যদপাং” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বার! দক্ষিণদিকে জলনিক্ষেপ- 

পূর্বক অমেধ্যাংশ নিরসন করিবে। “অত্যশনাৎ” 
ইত্যাদি দুইটি খক্মন্ত্রে দক্ষিণহস্তের ছার তিনবার 

আলোড়ন করিয়া সেই জলের মধ্যেই হস্ত দ্বারা চতুর 
তীর্থগীঠ উল্লেখ করিয়া বন্ধাগ্তলি হইয়া “নন্দিনী” ইত্যাদি 

ূ নামসমুহ পাঠ করিবে 1৮১-৮২ 

করে। হোম না করিয়া ভোজন করিলে কৃমি ভোজন | 
কর। হয় এবং দান ন। করিয়া ভোজন করিলে তাহা বিষ- : 

ভোজনের তুল্য হয়। সঙ্থল্ল ও সন্কল্সুক্তপাঠ, মার্ডন, | 

“আবাহয়ামি ত্বাং দেবি” ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ 

আবাহন করিবে । মন্ত্রের অর্থ'-“হে দেবি! হে সুন্দরি! 
আমি সনের জন্য তোমাকে এখানে আবাহন করিতেছি। 
হে সর্ববতীর্থ সমন্থিতে গঙ্গে! তুমি এখানে এস। 
তোমাকে প্রণাম করি” ৮৩ 

“ইমং মে গঙ্গে” ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়। পুণ্যতীর্ঘসমূহে 
স্মরণ করিবে। পরে “আপো অন্মান্” ইত্যাদি খক্মন্ত 
পাঠ করিয়া অবগাহন করিবে ।৮৪ 
'অপো হি ষ্টাংদি মন্ত্রসমূহ পাঠ করত জল দ্বারা 

অভিপ্রোক্ষণ করিয়া ততপরে নারায়ণকে স্মরণপূর্বক 
অঘমর্ষণ-মন্ত্র জপ করিষে ।৮৫ 

অঘমর্ধণ-সৃক্তের অঘমর্ধণই খষি, অনুষ্টূপ, ছন্দঃ 
এবং ভাববৃন্ত ইহার দেবতা জানিবে। সেই 



বাধ্য-শাস্তর 

তদ্বিষ্োরিতি মন্ত্রে মজ্জেদপ্ন, পুনঃ পুনঃ | 
গায়ত্রী বৈষ্ণবী ছোষা বিষ্ঠোঃ লংম্মরণায় বৈ ॥৮৯ 

প্রতিগৃহ্থাপ্রতিগ্রাং ভুক্ত চাতক্ষ্যভক্ষণম্ | 
তথ্বিষ্টোরিত্যপাং মধ্য সক্জ্জপ্ত। বিশুধ্যতি ॥৯০ 
উততীরধ্য চ দ্বিরাচম্য দেবাদিস্তপয়েত্ততঃ | 
উর্জং বহ্তীরিতি চ তৃপ্যতেতি স্থলে ক্ষিপেৎ ॥৯১ 
ন্নানবস্ত্রেণ হস্তেন যো দ্বিজোহঙ্গং প্রমার্জতি। 
ন ভবতি তণ্সানং পুনঃ স্লানেন শুধ্যতি ॥৯২ 
মার্জয়েদ্ বন্ত্রশেষেণ নোত্ুরীয়েণ বা শিরঃ। 
ন চ নিধুর্দুয়াৎ কেশান্ ন তিষ্ঠন্ পরিমার্জয়েৎ ॥৯৩ 
ন্নানং কৃত্বাদ্রবজ্তুস্ত উধ্বুত্তারয়েদ্ দ্বিজঃ | 
ন্নানবন্দ্রমধস্তাচ্চেৎ পুনঃ ন্নানেন শুধ্যতি ॥৯৪ 

জলে তিনবার বা আটবার মজ্জনস্নীন করিবে ও অঘমর্ষণ- 

মন্ত্র জপ করিবে । এইরূপ করার পর পুনরায় মন্ত্র্বারা 
প্রোক্ষণ করিবে 1৮৬৮৭ 

আর্র্রব্যও মন্দার প্রস্বলিত হয়, স্থৃতরাঁং মন্ত্রপাঠ-করা 
( অভিমন্ত্রিত) জল পান করাইবে। কিন্ী “অকাধ্যকাধ্য” 

মন্ত্র পুনরায় মজ্জনন্নান করিয়া জলে জপ করিবে। 
“তদ্বিষেণীঃ” ইত্যাদি মন্ত্র্ধারা জলে পুনঃ পুনঃ মজ্জন- 

স্নান করিবে, কারণ, বৈষ্ণবী গায়ত্রী বিষ্ণুর স্মরণ করার 
জন্যই ইহা বল] হইয়াছে । প্রতিগ্রহ করার অযোগ্য 

এরূপ দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিয়া এবং অভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণ 

করিয়া “তদ্বিফো” ইত্যাদি মন্ত্র জলে একবার জপ 
করিয়া সান করিলে শুদ্ধ হইতে পারে 1৮৮৯০ 

তত্পরে জল হইতে উঠিয়া দুইবার আচমন করিয়া 

দেবাদি সকলের তর্পণ করিবে । পরে “উঞ্ভং বহস্তী” 

ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ ও '“তৃপ্যত” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া 
স্থলে জল নিক্ষেপ করিবে 1৯১ 

যে দ্বিজ ন্লান বস্ত্রের দ্বারা বা হস্ত বারা অঙ্গ মার্জন 

করে, তাহার সেইরূপে আবার স্সান করিতে হয় 

পুনরায় স্নানের ছারা সে শুদ্ধহয়। ছিজ বস্্রাঞ্চলের 
হবারা বা উত্তরীয় দ্বারা শির্োমার্জন করিবে না। 

কেশগুলিকে কখনও ধুনন করিবে না এবং দীড়াইয়া 

কখনও শিরঃ পরিমার্জন করিবে না ।৯২-৯৪ 

প্রাতঃসন্ধ্যামুপাসীত বন্ত্রংশোধপুবিকাম্ । 
উপাস্য মধ্যমাং সন্ধ্যাং বস্্রনিষ্পীড়নং পরষ্ ॥৯৫ 

ন্নানমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ সন্ধ্যোপাননমেব চ। 
তম্মাৎ সর্বপ্রষত্েন স্ানং কুর্য্যাদতক্দ্রিতঃ ॥৯৬ 

প্রাতরুথায় যো বিপ্রঃ প্রাতঃন্নায়ী সদা ভবে । 
সর্বপাপবিনিমুক্তঃ পরং ব্রঙ্মাধিগচ্ছতি ॥৯৭ 

অন্তরাচ্ছাদ্য কৌগীনং বাসসী পরিধায় চ। 
উত্তরীয়ং সমাদগ্যাৎ তদ্বিনা নাচরেও ক্রিয়া ॥৯৮ 

যজ্ঞোপবীতবন্ধার্যমুত্তরীয়ং সদ! দ্বিজৈঃ | 
বন্দনে তর্পণে চৈব কট্যামেব চ ধারযে ॥৯৯ 

মুখজানা মুধ্বপুণ্ডং তিলকং বাহুজন্মনাম্। 
প্দাকারমুরুজানাং ত্রিপুণ্ড,ং পাদজন্মনাম্ ॥১০০ 

০৮ স্পা িসপিপাপীশাসস 

ছ্বিজ স।ন করিয়া আর্দ্র বস্ত্র উপর দিকে উঠাইয়া 

| খুলিবে। যদি ন্নানবন্্র অধোদিকে নিয়া খোলা হয়, 

| 
| 
| 

তবে পুনঃ স্নানের দ্বারা সে শুদ্ধ হইবে। বস্ত্র 
সংশোধনপূর্ববক প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করিবে । পরে 
মধ্যাহ্ু সন্ধ্যা করিয়া বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে ।৯৫-৯৬ 

সমস্ত ক্রিয়াই সানমুূল অর্থাৎ স্নীন করিয়া পরে 
করিতে হয়। সন্ধ্যোপাসনাও স্নান করিয়া করিতে 

হয়। সেইহেতু 'আলব্য পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ 

যত্বসহকারে সান করিয়া যে বিপ্র প্রতিদিন 

প্রাতঃকাঁলে উঠিয়া প্রাতঃ্সান করে, সে সমস্ত পাপ 

হইতে মুক্ত হইয়া পরমক্রক্ম লাভ করিতে পারে। 
৯৭-৯৮ 

গুপ্তস্থান আচ্ছাদন করিয়া কৌপীন ও বন্তযুগ 
পরিধান করত উত্তরীয় গ্রহণ করিবে । উত্তরীয় গ্রহণ 

না করিয়া কোন বৈধক্রিয়া করিবে না। দ্বিজগণ 
সর্ববদ! যজ্জোপবীতের ন্যায় উত্তরীয় ধারণ করিবে; বন্দন 

ও তর্পণ করার সময়ে তাহারা উত্তরীয় কটিতে ধারণ 

করিবে ।৯৯ 

্রাহ্মণগণ উর্ধপুণ্ড, করিবে এবং ক্ষত্রিয়গণ তিলক 
করিবে, বৈশ্যগণ পদাকার- চিহ্ন করিবে এবং শুদ্রগণ 
ত্রিপুগ্ড করিবে ।১০০ 



বাধূল-স্থৃতিঃ 

ধতোধ্বপুণ্ড£ . পরমীশিতারং 
বিষুং পরং ধ্যায়তি মহাত্ম! | 

স্বরেণ মন্ত্রেণ সদা হৃদি স্থিতং 

| 
ও 

পরাতপরং যম্মহতে। মহাস্তমূ ॥৯০১ 

মহোপনিষদি প্রোক্তমুধ্বপুণ্ডং পরং শুভমৃ। 
ধুতোধ্বপুণ্ুঃ কৃতচক্রধারী 

নারায়ণং সাংখ্যযোগাধিগম্যম্ | 
জ্ঞাত্বা বিমুচ্যেত নরঃ সমস্তৈঃ 

ংশয়পাশৈরিহ চৈতি বিষ্ণুম্ ॥৯০২ 
অথর্বশিরসি প্রোক্তমুরধ্ব পুণ্ড বিধিং দ্বিজাঃ। 
প্রবক্ষ্যামি হিতার্থং বো ভবপাপপ্রণাশনম্ ॥১০৩ 

হরেঃ পদাকুতিং রম্যমাত্মনশ্চ হিতায় বৈ। 

মধ্যে চ্ছন্নুধর্বপুণ্ডং যো ধারয়তি সর্ববদা ॥১০৪ 

যে মহাত্মা উদ্ধপুণ্ড, ধারণ করিয়া পরম পরাৎপর, 
মহণ্ড হইতেও যিনি মহ সেই পরমেশ্বর বিষুণকে ধ্যান 

করেন, স্বর ও মন্ত্রের সহিত সেই ভগবান্ সর্বদা তাহার : 
হৃদয়ে অবস্থিত থাকেন ।১০১ 

মহোৌপনিষদে বলা হইয়াছে-_উর্ধীপুশড, পরম- 
শুভজনক। উদ্ধীপুগু, যিনি ধারণ করেন এবং চক্র 
(তিলক) যিনি ধারণ করেন, সে ব্যক্তি সাংখ্যযোগাধিগম্য 
নারাঁণকে জানিয়া এ সংসারে সকল সংসার-পাঁশ হইতে 
মুক্ত হন এবং পরে বিষুণকে প্রাপ্ত হন।১০২ 

হে ছ্িজগণ! অথর্বববেদের শিরোভাগে উর্ধাপুণ্ড+- 
বিধি বলা হইয়াছে। 
সংসার-কলুষনাশন সেই উদ্ধ পুণ্ড.বিধি আমি বলিতেছি। 
প্রীহরির চরণের আকৃতি মনোহর এবং মধ্যস্থল ছেদন 

করা উর্ধপুণগ্ড, যিনি সর্বদা আত্মহিতের নিমিত্ত ধারণ 

করেন, তিনি সর্বদা শত্রুর ও প্রিয় হইয়া থাকেন এবং 

পুণ্য ও মুক্তিভাগী হন। মৃত্তিকা দ্বারা চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ 
ও দুই অঙ্গুলি বিস্তৃত সরল, সৌম্য ও সমান্তরাল 

উর্ধপুণ্ড দ্বিজ ধারণ করিবেন। যাহার উদ্ধগতিতে 
ইচ্ছা আছে, তাহার সম্বন্ধে উর্ধপুগ্ড, বল! হইয়াছে। 
উদ্ধগতিতে গমন করিলে সে দেবত্ব প্রীণ্ত হইবে-_ 

৮ | স্পস্ট ৮ পশাাশীশীপশ শাল শিপ পিসী শিশীশ্ীপশ শাশি শীট টি ৮2 কা 

সী শীট শিস ৮ 

আজ আপনাদের হিতের জন্য 

৮ শা্শািসপীসাশ পাপী 

৯ 

ন পরন্ত পরিয়ে! নিত্যং পুণ্যভাক্ মুক্তিভাগ ভবে । 
চতুরহগুলমুধ্বণগ্রং দ্ধযঙ্ুলং বিস্তৃতং মদ ॥১০৫ 
দ্বিজঃ পুগু.মবজুং সৌম্যং সান্তরালং তু ধারয়েশু। 
উধ্বগত্যাং তু যস্থেচ্ছা তত্ঠোধ্বপুপ্ু মুচ্যতে ॥১০৬ 
উধ্বগত্যাং তু দেবত্বং ম প্রাপ্পোতি ন সংশয়ঃ | 
পর্বতাগ্রে নদীতীরে বিষুঃক্ষেত্রে বিশেষতঃ ॥১০৭ 
সিন্ধুতীরেহথ বল্মীকে তুলসীমুলমাশ্রিতে । 
মদ এতান্ত সংগ্রাহ্া বর্জ্যাশ্চান্াশ্চ মৃত্তিকাঃ ॥১০৮ 
শ্যামং শান্তিকরং প্রোক্তং রক্তং বশ্যকরং ভবেহ । 
শ্রীকরং গীতমিত্যানুর্যোক্ষদং শ্বেতমুচ্যতে ॥১০৯ 
অস্গুষ্ঠপুষ্টিদঃ প্রোক্তো মধ্যম! পুক্ধরী ভবে । 
অনামিকান্নদ! নিত্যং তর্জনী মুক্তি-ভূক্তিদা ॥১১০ 

অভিষিক্তং তু যচ্চুর্ণং বিষুবিম্যে তু বো নরঃ। 
হারিদ্রং ধারয়েম্িত্যং সোহশ্বমেধফলং লভেহ ॥১১১ 

ইহাতে সংশয় নাই । পর্ববতের অগ্রভাগে, নদীর তীরে 

এবং বিশেষতঃ বিষুরক্ষেত্রে, সি্ধুনদের তীরে, উইপোকার 
টিপিতে ও তুলসী বৃক্ষের মুলদেশে যে মৃত্তিকা থাকে, 

এই সকল মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে । অন্য ম্বত্তিকা 
বজ্জন করিবে ।১০৫-৮ 

শ্যামবর্ণ উর্ধপুণ্ড, শান্তিকর বলিয়া কথিত হইয়াছে । 
রক্তুবর্ণ উ্ধপুণ্ত, বশ্যকর হইবে। পীতবর্ণ উদ্ধংপুণ্ু_কে 
ভীকর বলিয়াছেন এবং শ্থেতবর্ণ উর্ধপুণ্ডকে গোক্ষদ 

। বলা হইয়াছে ।১০৯ 

উ্ধপুণ্ড, করার সময়ে অশুষঠাঙ্গুলি পুষ্টিদ, মধ্যমাঙ্গুলি 
পুক্ষরী, অনামিকাঙ্গুলি সর্বদাই অন্নদ! ও তর্জনী অঙ্গুলি 
ভোগ ও মোক্ষদা হইয়া থাকে । বিষুবিন্বে যে চর্ণ 
অভিষেক করা হইয়াছে, সেই হারিক্র চুর্ণ যে ব্যক্তি ধারণ 

করেন, তিনি নিত্য অশ্বমেধযজ্ঞের ফলতুল্য ফল লাভ 
করেন ।১১০-১১ 

সূধ্য পুর্বদিকে উদয় হুওয়ার কিছু পূর্বে এবং 
পশ্চিমদিকে অন্তগমনের কিছু পূর্বেব ষে বিপ্রগণ 
সন্ধ্যোপাসন! করে নাঃ তাহার! ব্রাক্ষণ বলিয়া কিরূপে 

পরিচিত হইতে পারে? - এই পৃথিবীতে দুক্ৃদ্কারী 
ঘতগুলি দ্বিজাতি আছে, তাহাদিগের পবিত্রতার জন্য 



১৩ আধ্যস্শানী 

অনাগতাং তু যে পুর্বাং অনতীতাং ভু পশ্চিমাম্। 

সন্ধ্যাং নোপাসতে বিপ্রাই কথং তে ব্রাহ্ধণাঃ 

স্মৃতাঁঃ ॥১১২ 
যাবস্তোহস্তাং পৃথিব্যাং তু বিকর্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ | 
তেষাং হি পাবনার্থায় সন্ধ্যা স্য্টা সবয়ন্তুবা ॥১১৩ 
গায়ত্রী নাম পূর্বাহ্ে সাবিত্রী মধ্যমে দিনে | 

সরস্বতী চ সায়াহ্ছে সৈব সন্ধা ত্রিধা স্যৃতা ॥১১৪ 
প্রতি গ্রহাদন্নদোষাৎ পাতকান্বপপাতকাৎ। 

গায়ত্রী প্রোচ্যতে তম্মাদ্ গায়ন্তং ভ্রায়তে ঘতঃ ॥১১৫ 

সবিতৃদ্যোতনাচ্চৈব সাবিত্রী পরিকীতিতা 
জগতঃ প্রসবিত্রী চ সা বাগ্রূপত্বাৎ সরম্বতী ॥১১৬ 

আপো! হি ষ্ঠেত্যুচা কৃর্য্যান্মার্জনং তু কুশোদকৈঃ | 
প্রতিপ্রণবসংযুক্তং ক্ষিপেদ্ বারি পদে পদে ॥১১৭ 

বিএযোম্টো ক্ষিপেদুধ্ব মধো৷ নস্ত ক্ষয়ায় চ। 
সংবসরকৃতং পাপং মার্জনান্তে বিনশ্যতি ॥১১৮ 

ভগবান্ স্বয়ন্ভু সন্ধ্যা স্টি করিয়াছেন। যে দেবী 
পূর্বান্থে গাঁয়ন্রীনীম, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী-নাীম এবং 
সাঁয়াহ্ছে সরন্দতী-নাম ধারণ করিয়া উপামিতা হন, ভ্রিধা 

বিভক্তা হইয়াও তিনিই সন্ধ্যানীমে কথিতা হন ।১১২-১৪ 

সন্ধ্যামন্ত্রজপকারী ব্যক্তিকে অসৎপ্রতি গ্রহ-জন্য 

দৌষ হইতে, অন্নদোষ হইতে এবং উপপাতকতুল্য 

পাতক হইতে যেহেতু ত্রীণ করেন, সেইহেতু ইহার নাম 

গায়ত্রী হইয়াছে 1১১৫ 

এই দেবী হইতে সৃর্য্যদেবের প্রকাশ হুয় বলিয়া 

ইহার নাম সাবিত্রী হইয়াছে এবং এই জগতের 

প্রসবিত্রী দেবী বাক্যস্বরপ বলিয়া ইহার নাম সরস্বতা 

হইয়াছে ।১১৬ 
“আপে! হি ষ্ঠা” ইত্যাদি খক্মন্ত্রধীর! কুশের জলে 

মার্ভন, করিবে। প্রত্যেক খক্মন্ত্রে প্রণব সংযোগ 

করিয়! মন্ত্রের প্রতিপাদেই জল নিক্ষেপ করিবে 1১১৭ 

মার্জজন করার সময়ে পাপক্ষয়ের নিমিত্ত আটটি 
গোলাকার জলবিন্দু উর্ধদিকে ক্ষেপণ করিবে এবং 

অধোঁদিকে তাদৃশ জলবিন্দু ক্ষেপণ করিবে । এইরূপে 

রজস্তমো-মোহজাতান্ জাগ্রত-স্বপ্র-স্যুপ্তিজনি 
বাঙ্মনঃ-কায়জান্ দোষাল্নবৈতান্ নবভির্দহেশ্, ॥১১৯ 

নবপ্রণবযুক্তেন হযাপো হি ঠ্টেত্যুচেন চ। 

সংবুসরকৃতং পাপং মার্জনাস্তে বিনশ্যতি ॥১২০ 

খগন্তে মার্জনং কুর্য্যা পাঁদাস্তে বা সমাহিতঃ | 
খচস্ত্যান্তেহথবা কৃর্ধ্যাচ্ছিষ্টানাং মতমীদৃশমূ ॥১২১ 

পশ্চাছুভাভ্যাং হস্তাভ্যাং পরিষিচ্য যথাক্রমঘ্ । 

দূর্যশ্চেতি জলং পাত্বা দধিক্রাবোতি মার্জয়ে ॥১২২ 

পশ্চাদুভাভ্যাং হস্তাভ্যাং হযাদায়াপঃ সমাহিতঃ। 
রবেরভিমুখন্তিষ্ঠন্ তার-ব্যান্ৃতিপুর্বয়া ॥১২৩ 

গায়ৃত্র্যা! চাভিমন্ত্র্যাথ নিক্ষিপেদ্ দ্বিজসন্ভমঃ | 

তিষ্ঠন্ পাদে সমৌ কৃত্বা জলেনাঞ্জলিপুরণম্ ॥১২৪ 

গোশুঙ্গমাত্রমুৎস্জ্য জলমধ্যে জলং ক্ষিপে । 

সায়ংকালে তৃ যো বিপ্রো জলে ত্বধ্যং বিনিক্ষিপেৎ॥১৯২৫ 

মা্ভন করার পর সংবগুমর পযন্ত যে পাপ কর! হইয়াছে 

তাহ? বিনাশ প্রাপ্ত হয়।১১৮ 

রজোগুণ, তমোগুণ ও মোহ হইতে জাত দোষ-. 

সকল, জাগ্রৎ ন্গপ্প ও স্থযুপ্তিজাত দোষসকল এবং 
বাক্য, মন ও শরীর হইতে জাত দোষসকল--এই 

নয়টি দোষ মা্জন্র নয়টি মন্ত্র দ্বারা দগ্ধ হয় ।১১৯ 

মীর্ভনের “আঁপো হি ্ ঠা” ইত্যাদি নয়টি খক্মনত্রে 
নয়টি প্রণব সংযুক্ত করিয়া মার্জন করিলে 
সংবুসরব্যাপি-কুত পাঁপ বিনম্ট হয়।১২০ 

প্রত্যেক খক্মস্ত্রের অন্তে বা প্রত্যেক খক্মন্ত্রের 
পাঁদের অন্তে সমাহিত হইয়া মাঁঞ্জন করিবে অথবা 

তিনটি খাকের অস্তে মার্ভন করিবে-_শিষ্টব্যক্তিগণের 
এই প্রকার মত।১২১ 

পরে উভয় হম্ত দ্বারা ষথা ক্রমে পরিষেচন করিয়া 

“সূর্ধ্য*্৮” ইত্যাদি মন্্র্ধীরা জলপানপূর্বক “দধিক্রা 
ইত্যাদি মন্ত্রে মার্জন করিবে 1১২২ 

পরে সমাহিত হইয়া উভয় ছত্ত দ্বারা 
জলগ্রহণ করত সুর্যের অভিমুখে ফ্ীড়াইয়া সপ্রণব 



বাধূল-্মৃতিঃ ১১ 

স মূঢ়ো নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবমূ। 
যত্র সন্ধ্যা প্রকুর্বাত তত্রৈব জপমাচরে ॥১২৬ 
অন্থাত্র তু জপং কুর্বন্ পুনঃ সন্ধ্যাং সমাচরেশ। 

বেদোদিতানাং নিত্যানাং কর্মণাং সমতিক্রমে ॥১২৭ 

স্নাতকব্রতলোপে চ দিনমেকমভোজনমৃ। 

অধ্যপ্রদানতঃ পুর্বমুদয়াস্তময়ে সতি ॥৯২৮ 
গায়ত্র্যষশতং জপ্যং প্রায়শ্চিতং দ্বিজাতিভি;। 
তত্র প্রাতরতিক্রামেদ্রপবাসোহহরুচ্যতে ॥১২৯ 

তথা সায়মতিক্রামেদ্ রাত্রিং চোপবসেদ্ দ্বিজঃ | 
যদগ্য কচ্চং বৃত্রহন্ প্রাতরধ্যমনুস্মৃতঃ ॥১৩০ 
উচ্ছেদভীতিমধ্যাহ্ছে প্রায়শ্চিভারধ্যমুচ্যতে | 
ন তস্তেতি চ সায়াহ্কে ততোহর্ঘ্যমুপমংহরে€ ॥১৩১ 

মহাব্যাহৃতিপূর্বক গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া 
দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জল নিঃক্ষেপ করিবে এবং ফীড়াইয়া 
উভয় পাদ সমান করিয়া জলদ্বারা অগ্তীলি পূরণ 
করিবে । গোশৃঙ্গ-পরিমীণ উচ্চ হইতে জলের মধ্যেই জল 
নিঃক্ষেপ করিবে। সায়ংকালে যে বিপ্র জলে অর্ধ্য 

নিঃক্ষেপ করে, সেই মুঢ় ব্যক্তি গ্রলয়কাল পধ্যস্ত নরকে 
বাস করে। যখন সন্ধ্যা করিবে, তখনই জপ করিবে। 

১২৩-১২৬ 

অন্থসময়ে জপ করিলে পুনরায় সন্ধ্যার আচরণ 

করিবে। বেদবিহিত নিত্যকণ্্সমুহের অনুষ্ঠান 
করিতে না পারিলে এবং স্নাতক-ব্রতের লোপ ঘটিলে 

একদিন উপবাস করিবে। অধ্যপ্রদানের পূর্বে যদি 

ূরধ্য উদয় বা অন্ত হয়, তবে ছ্বিজাতিগণ একশত আটবার 
গায়ত্রীজপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে । তাহাতে যদি 

প্রাতঃকাল অতিক্রান্ত হয়, তবে দিনে উপবাস করিবে 

এবং সেইরূপে যদি সায়ংকাল অতিক্রান্ত হয়, তবে ছ্বিজ 

ব্যক্তি রাত্রিতে উপবাস করিবে। প্রাতঃকালে 

দ্যদস্ভকচ্চং বৃত্রহন্ ইত্যাদি মন্ত্রে, অর্থ্দান করণীয়, 

মধ্যাহ্ছকালে “উচ্ছেদভীতি” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ধ্দান 

করিবে-- তাহাই প্রায়শ্চিত্ত (সময় অতিক্রান্ত জনিত 

পাঁপক্ষালন নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ার্ঘ ) মন্ত্র বলিয়া জানিবে। 

সুতকে ম্বৃতকে বাপি সন্ধ্যাকর্ম ন সম্ত্যজেশ। 
মনসোচ্চারয়েম্সন্্ান্ প্রাণায়ামম্বতে দ্বিজঃ ॥১৩২ 

প্রণবেন তু সংযুক্তা ব্যান্ৃতীঃ সপ্ত নিত্যশঃ 
পাবিত্রীং শিরসা সার্ধ মনসা ত্রিঃ পঠেদ্ দ্বিজঃ ॥১৩৩ 

দেবার্চনে জপে হোমে স্বাধ্যায়ে শ্রাদ্ধকর্মণি। 
স্নানে দানে তথা ধ্যানে প্রাণায়ামাস্্য়ন্ত্রযঃ 0১৩৪ 
আদাবন্তে চ গায়ত্র্য। প্রাণায়ামান্য়্ত্রয়ঃ | 
সন্ধ্যায়ামধ্যদানে চ প্রাণায়ামাঃ সকৃৎ সকুৎ ॥১৩৫ 

অন্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্ত তখৈব চ কনিষ্ঠয়। | 
প্রাণায়ামস্ত কর্তব্যো মধ্যমাং তর্জনীং বিন! ॥১৩৬ 

তর্জনীং মধ্যমাং স্পুষ্ট। জপন্ শৃদ্রলমো৷ ভবে । 
কৃত্বো্তানৌ করে প্রাতঃ সায়ং চাধোমুখোৌ করে॥১৩৭ 

আর সায়াহ্ছে মর্খ্যদান করিতে হইলে “ন তশ্যা” ইত্যাদি 

মন্ত্রে অর্থদান করিবে । তাহার পর অর্যের উপসংহার 

করিবে ।১২৭-৩১ 

সৃতকীশৌচ বা মরণাঁশৌচে সন্ধ্যাকণ্ন পরিত্যাগ 
করিবে না। জন্ধ্যাকশ্মে ছ্িজব্যক্তি প্রীণায়াম ছাড়। 

সন্ধ্যার অম্যান্ত মন্ত্রনমুহ মনে মনে উচ্চারণ করিবে। 

দ্বিজব্যক্তি প্রতিদিন সপ্তব্যাহৃতি ও প্রণব সংযুক্ত করিয়া 

গায়ত্রীশিরো মন্ত্রের সহিত সাবিত্রীমন্ত্র মনে মনে তিনবার 

পাঠ করিবে ।১৩২-৩৩ 

দেবপূজা, জপ, হোম, বেদপাঠ, শ্রান্ধকণ্ম্ন, সান, 
দান ও ধ্যান এই সকল কন্মে তিনবার করিয়৷ প্রাণায়াম 

করিবে ।১৩৪ 

গায়ত্রীজপের আদতে ও অস্তে তিনবার করিয়। 

প্রাণায়াম করিবে এবং আন্ধ্যাকাধ্যে ও অর্থ্যদান- 
কালে একবার করিয়া প্রাণায়াম করিবে। তঙ্ভনী ও 

মধ্যমাঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়া অন্ুষ্ঠাঙ্থুলি, অনামিকা 
ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা প্রাণায়াম করিবে ।১৩৫-৩৬ 

তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া জপ 

করিলে শূত্রতুল্য হইবে। প্রাতঃকালে হস্তত্ব় উত্তান 
করিয়া এবং সায়ংকালে হস্তপ্য় অধোমুধ করিয়া জপ 

করিবে 1১৩৭ 



১৭. 

মধ্যে স্বন্ধ-ভুূজাভ্যাং তু জপ এবমুদাহৃতঃ | 
অধোহস্তং তু পৈশাচং মধ্যহস্তং তু রাক্ষসম্ ॥১৩৮ 

বদ্ধহস্তং তু গান্ধর্বমুধ্বহস্তং তু দৈবতমৃ। 
প্রদক্ষিণে প্রণামে চ পুজায়াং হবনে জপে ॥১৯৩৯ 

ন কগাবৃতবন্ত্রঃ স্থাদর্শনে গুরু-দেবয়োঃ | 
দর্ভহীনা চ য] সন্ধ্যা বচ্চ দানং বিনোদকম্ ॥১৪০ 

অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তুসর্বং নিষ্ষলং ভবে । 

জপস্ত গণনাং প্রাঃ পন্মাক্ষৈর্ডক্তিবর্ধনম্ 1১৪১ 
জপেত, তুলসীকান্ঠৈঃ ফলমক্ষয়মন্্তে | 
অচ্ছিন্নপাঁদা গায়ত্রী ব্রহ্মহত্যাং প্রযচ্চতি ॥১৪২ 

ছিন্নপাদা তু গায়ত্রী ব্রহ্ম হত্যাঃ ব্যপোহতি | 

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ শতমফৌত্তরং জপে ॥১৪৩ 
বানগ্রস্থো যতিশ্চৈব জপেদষ্টসহআ্রকম্ । 
প্রস্থধান্যং চতৃঃষক্টেরাহুতেঃ পরিকীতিতম্ ॥১৪৪ 

স্ন্ধ ও ভুজদ্বয়ের মধ্যে হস্তদ্বয় রাখিয়া জপ করিতে 

হয় _-এরূপই জপের বিধান আছে । অধোহস্ত হইয়া যে 

জপ, তাহ! পৈশাচ জপ এবং মধ্যহস্ত হইয়া যে 

জপ, তাহা রাক্ষম জপ। বন্ধহস্ত হইয়া যে জপ, 

তাহা গান্ধব্ৰ জপ এবং উদ্ধহস্ত হইয়াযে জপ, তাহ। 
দৈবত জপ বলিয়া জানিবে। প্রদক্ষিণ, প্রাণাম, 
পূজা, হোম ও জপ করার সময়ে এবং দেবতা ও গুরুর 

দর্শন-সময়ে কদেশ বন্ত্রদ্ধারা আবৃত করিবে না। কুশ 

ছাড়া যে সন্ধ্যা, জল ছাড় যে দান এবং সংখ্যা না 

রাখিয়া যে জপ করা হয়, তশ সমস্তই নিস্ষল ভ্য়। 

পল্মাক্ষের দ্বার জপের গণন'। করিলে ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় 
মণীষিগণ এরূপ বলেন ।১৩৮-৪১ 

তুলসীকাষ্টের মাঁলাদবারা জপ করিলে অক্ষয়ফল- 
ভোগ হয়। পাঁদচ্ছেদ না করিয়া গায়ত্রী জপ করিলে 
ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাঁপ হয় ।১৪২ 

পাঁদচ্ছেদ করিয়া গায়ত্রী জপ করিলে ব্রদ্ষহত্যাতুল্য 
পাপ নষ্ট হয়। গ্ুহস্থ ও ব্রদ্দচারী একশত আটবার 

জপ করিবে এবং বানপ্রস্থাবল্ম্ী ব্যন্তি ও যতি 

ব্যক্তি অস্টৌত্তর সহত্রবার জপ করিবে । চৌধন্্ি আনৃতি 
দিতে হইলে একপ্রন্থ পরিমাণ ধান্য লইতে হইবে। 

আধ্য-শাস্থ 

তিলানাং তু তদধ€ স্া্ডদর্ধ, স্যাদ্ঘৃতস্থ চ। 

আত্মারূটোহপ্স্্র মজ্জেদ্ বা বদেদ্ বা 
পতিতাদিভিঃ ॥১৪৫ 

অথব! যোষিতং গচ্ছেদনুতৌ কামমোহিতঃ। 
_বদস্ত্যেধু নিমিত্তেষু কেচিদগ্রিবিনাশনম্ ১৪৬॥ 
আপস্তম্বস্য তনেষ্টমাত্মারূঢ়ঃ সদা শুচিঃ ! 
যস্ত ভার্য্যা বিদুরস্থা পতিতা বা! রজস্বলা ১৪৭॥ 
অনিষ্টা প্রতিকূলা বা তন্তাঃ প্রতিনিধে ক্রিয়া । 
অন্তে কুশময়ীং পত্বীং কৃত্বা তু প্রতিরূপিকাম্ ১৪৮। 
কেচিচ্ছরময়ীং পত্বীং নিত্যকর্মণি কারযে€। 
হোমার্থং গোঘুতং গ্রাছাং তদলাভে তু মাহিষম্ ১৪৯। 

আজং বা তদলান্ডে তু সাক্ষাৎ তৈলং গ্রহিষ্যতে | 
যঃ শূদ্রাদ ধিগম্যার্থমগ্রিহোত্রং করোতি চে ১৫০॥ 

দাতা তণ্ফলমাপ্পোতি কর্তা তু নরকং ব্রজেও | 
খত্বিজন্তে হি শুদ্রোঃ স্যুব্রজবাদিষু গহিতাঃ ১৫১॥ 

কিন্ত তিল সম্বন্ধে তাহার অদ্ধেক হইবে এবং দ্বৃত 

সম্বন্ধে তাহারও অদ্ধেক হইবে। আত্মার ব্যক্তি 

পতিতাদির সহিত কথা বলিলে অথবা কাঁমমোহিত 

হইয়া! অনৃতুতে স্ত্রী-সংসর্গ করিলে এবং এই সকল নিমিত্ত 
ঘটিলে জলে অবগাহন-স্লান করিবেন। কেহ কেহ 

বলেন, তখন অগ্নি বিনাশ হইবে। কিন্তু আপ্তন্বের 

মতে তাহা হয় না, কারণ আত্মার ব্যক্তি সর্বদাই 

শুচি থাকেন। যাহার ভাঁধ্যা দূরে অবস্থিতা আছে 
অথবা পতিতা হইয়াছে এবং রজস্বলা অনিষ্টা ব৷ 

প্রতিকূলা হইয়াছে, তাদৃশ স্ত্রীর পক্ষে এ্রতিনিধিতে 

কাধ্য করিতে হয়। অন্যেরা বলেন, এতাদৃশস্থলে স্ত্রীর 
প্রতিরূপিকা কুশময়ী পত্বী করিয়া কাধ্য করিবে। 
১৪৪-৪৮ 

কেহ কেহ বলেন, এতাদৃশস্থলে নিত্যকণ্বেতে 

শরময়ী পত্ভী নিশ্মীণ করাইবে। হোমের জন্য গব্য-দবৃত 
গ্রহণ করিবে; তাহা সংগ্রহ করিতে না পারিলে 
মাহিষ্য-ঘ্বত অথবা আজ-(ছাগ) ঘ্বৃত গ্রহণ করিবে। তাহাও 

সংগ্রহ না হইলে সাক্ষাৎ তৈল গ্রহণ করিবেন। দি 
কোন দ্বিজ শুপ্রের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া 



বাধুল-সৃতি 
মের-মন্দরতুল্যানি বাজপেয়শতানি চ ৷ 

কন্যাকোটিপ্রদানঞ্চ সমং সাময়িকাহুতেঃ ॥১৫২ 
কৃতদারো ন বৈ তিষ্ঠেৎ ক্ষণমপ্যমিনা বিনা । 
তিষ্ঠেত চেদ্ দ্বিজো৷ ব্রাঙ্গং ত্যক্ত। তু পতিতো ভবেৎ 

৩) 

সমিধাত্মসমারূটে। দ্বিকালমহতস্তথা | না 

ধারণাগ্রিশ্চতুর্বারং স বহ্ছিলে কিকো ভবে ১৫৪॥ 
আরোপিতাগ্নেঃ সমিধস্ত নাশে 

নীমাদিলঙ্যে চ পরাগ্নিবেশাহ। 
আয়শ্চ মণ চতুগৃহীত্বা 

তেনৈব মন্ত্রেণ সকৃজ্জহোতি ১৫৫॥ 

বরহ্মযজ্ঞে জপেহ সুক্তং পৌরুষং চিন্তয়ন্ হরিমৃ। 
স সর্বান্ জপতে বেদান্ সাঙ্গোপাঙ্গবিধানতঃ ॥১৫৬ 

বেদাক্ষরাণি যাবন্তি নিষুঞ্জ্যাদর্থকারণাঁৎ | 
তাবতীং ব্রহ্মহত্যাং বৈ বেদবিক্রয্যপ্র,য়া ॥১৫৭ 

অশ্লিহোত্রযাগ করে, তবে অর্দানকারী শুত্র সেই 
যাঁগের ফল লাভ করে এবং যাঁগকর্তা দ্বিজ নরকে 

গমন করে-যেহেতু যাগকারী সেই খত্বিক্গণ শৃদ্রতুল্য 

এবং ব্রহ্ধবাদি-বিপ্রগণের মধ্যে তাহার! নিন্দিত হন। 

স্মমেরুপর্বব্ত বা মন্দর পর্ববতের তুল্য দান করিলে যে 
ফল হয়, সাময়িক আনুতিপ্রদানেও সেইরূপ ফল হয়। 

শত বাঁজপেয় যজ্জ করিলে বা কোটি কম্যাদান করিলে 

যেফল হয়, সাময়িক আহুতি প্রদান করিলেও সেইরূপ 

ফল হয়।১৪৯-১৫২ 

দ্বিজ দারগ্রহণ করার পর ক্ষণমাত্রও অগ্নিহীন 
হইয়া থাকিবে না। বেদ পরিত্যাগ করিয়া যদি ছ্বিজ 
ক্ষণমাত্রও থাকে, তবে সে পতিত হয় ।১৫৩ 

সমিধ্ দ্বারা যে অগ্নি আত্মসমারুট ও দুইকাল 

যাহাতে হোম করা হয় না এবং চারিবার ধারণ করা 

হইয়াছে যে অগ্নি, তাহাকে লৌকিক অগ্নি বলা 
হয়।১৫৪ 

অশ্রিস্থাপন করার পর তাহার সমিধ নাশপ্রাপ্ত 

হইলে এবং সীমাদি লঙ্ঘন করিলে বা পরাগ্রিবেশ (কুণু) 
হইতে “অয়াশ্চ” ইত্যাদি মন্ত্রে চারিবার গ্রহণ করিয়া 
সেই মন্ত্র ্বারাই একবার হোম করিবে ।১৫৫ 

প্রখ্যাপনং প্রাধ্যয়নং প্রশ্নপূর্বং প্রতিগ্রহঃ 
যাজনাধ্যাপনে বাদঃ যড়বিধো৷ বেদবিক্রয়ঃ ১৫৮॥ 

আরবারে চ শৌক্রে চ মগ্বাদিযু যুগাদিষু। 
নাহরেতু,লসীপত্রং মধ্যাহ্াৎ পরতস্ততঃ ॥১৫৯ 

ক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং নিশি-সন্ধ্যযোঃ | 

তুলসীং যে বিচিনস্তি তে কৃত্তত্তি হরেঃ শির ১৬০॥ 

তীর্ঘে পাপং ন কুর্বাত ন কুর্ষ্যাচ্চ প্রতিগ্রহম্। 
দুর্জরং পাতকং তীর্ঘে দুর্জরশ্চ প্রতি গ্রহঃ ১৬১॥ 

খতামৃতাভ্যাং জীবেন ম্বতেন প্রম্থতেন বা। 
সত্যানৃতাভ্যামপি বা! ন শ্বরৃত্যা কথঞ্চন ॥১৬২ 
যো রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহোব শোচিতব্যে গ্রহ্থস্যতি। 
ন জানাতি কিলাত্মানং বিষ্ঠাকুপে নিপাতিতম্ ১৬৩॥ 
তৃণং বা যদি বা কাষ্ঠং যূলং বা যদি বা ফলম্। 
অনাপৃ্টেব গৃষ্থীয়াদ্বস্তচ্ছেদনমহ্তি ॥১৬৪ 

্রহ্মষজ্জে মনে মনে হরিকে চিন্ত! করত পুরুষসূক্ত 
জপ করিবে। এরূপ করিলে সে বিধি অনুসারে 

সাঙ্গোপাঙ্গ সকল বেদ জপ করার ফললাভ করিবে । 
অর্থের নিমিত্ত যতগুলি বেদাক্ষর নিয়োগ করিবে» বেদ- 

বিক্রুয়ী ব্যক্তি ততগুলি ব্রদ্মহত্যাতুল্য পাপ প্রাপ্ত 

হইবে 1১৫৬-৫৭ 

প্রথ্যাপন অর্থাৎ প্রচার করা, প্রাধ্যয়ন (প্রকৃষ্ট 
অধ্যয়ন), প্রশ্নপূর্ববক প্রতিগ্রহ, যাঁজন, অধ্যাপন ও বাদ 
এই ছয় প্রকার বেদবিক্রয় জানিবে ।১৫৮ 

মঙ্গলবার ও শুক্রবারে, মন্বাদি ও যুগাদিতে 
তুলসীপত্র আহরণ করিবে না, এবং মধ্যাহ্নের পরে 
তুলসীপত্র আহরণ করিবে না। সংক্রান্তি, অমাবস্যা, 

পৃর্িমা ও দ্বাদশীতিথিতে এবং রাত্রি ও সন্ধ্যাকালে 
যাহারা তুলসীপত্র চয়ন করে, তাহারা হরির 

শিরশ্চেদনতুল) পাপ সঞ্চয় করে 1১৫৯-৬০ 

তীর্ঘক্ষেত্রে কখনও পাপ করিবে না এবং তীর্থক্ষেত্রে 

কখনও প্রতিগ্রহ করিবে না। কারণ তীর্ঘথে পাপ 

করিলে তাহা দুস্তর ও প্রতিগ্রহ করিলে তাহা ছুর্জর 
হইয়া যায়।১৬১ 

ধত ও অমৃত দ্বারা জীবনধারণ করিবে অথবা 



১৪ 

বানস্পত্যং মূল-ফলং দার্বগ্র্যর্থং তৃণানি চ। 

তৃণঞ্চ গোভ্যো গ্রাসার্থমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ ॥১৬৫ 

জেণ হত্যাং বাধৃষিঞ্চ তুলায়াং সমতোলয়ুন্। 
প্রতিষ্ঠদৃত্রেণহা! কোট্যাং বাধুষিং সমকম্পত ॥১৬৬ 
অধাচিতাহৃতং গ্রানামপি ছুক্কৃতকর্মণ | 

অন্যাত্র কুলটা-ঘণ্ট-পতিতেভ্যস্তথা দ্বিমঃ। 
মহাপাতকিনশ্চৌরাদন্বষ্টান্তিজন্তথা | 
সুগয়োঃ পিশুনাচ্চৈব নাদগ্যাদাহৃতং দ্বিজঃ ॥১৬৭ 
কুলটা-যণ্৮-পতিত-বৈরিভ্যঃ কাকিণীমপি। 
উদ্যতামপি গৃহ্রীয়াদাপগ্তপি কদা চ ন ॥১৬৮ 

পরার্থে তিলহোতারং পরার্ধে মন্ত্রজাপিনম্ । 

মাতাপিত্রোরপোষ্টারং দৃষ্ট। চচ্ষুনিমীলয়ে ॥১৬৯ 

মরণতুল্য কষ্টভোগ করিয়াও জীবনধারণ করিবে অথবা 
সত্য-মিথ্যামিএরভীবে জীবনধারণ করিবে তথাপি শ্ববৃত্তি 
অর্থাৎ দাসত্বরৃতিদ্বারা কখনও জীবনধারণ করিবে না। 

যে ব্যক্তি রাজার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিয়া শোচ্য 

বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করে, সেজানে না যে নিজেকে 
বিষ্ঠাকুপে নিপাতিত করিয়াছে ।১৬২-৬৩ 

পরের স্বত্ববিশিষ্ট কোন জিনিষ-_তাহা তৃণই হোক্ 

ব1 কাষ্ঠই হোক, মূল বা ফল যাহাই হোঁক্__জিজ্ভাস1! না 
করিয়া গ্রহণ করিলেই তাহার হস্ত ছেদন করিতে হয়। 

বৃক্ষের ফলমূল, অগ্নির জন্য তৃণ-কাষ্ঠ, গরুর ঘাসের জন্য 
তৃণ না বলিয়া গ্রহণ করিলেও তাহা চুরি হয় না-_-ইহা 

মন্জ বলিয়াছেন 1১৬৪ ৬? 

ক্রণহত্যাপাপ ও বার্ধধি অর্থাৎ বৃদ্ধিজীবী 
(স্থদখোর ) এই উভয়কে তুলাদণ্ডে সমভাবে ওজন 
করিলে ভ্রণহত্যাপাপ কোটিগুণ হইয়া বাধুষির সমান 
হইতে পারে 1১৬৬ 

কোন দুক্ধৃতকারী ব্যক্তির নিকট হইতে অযাচিত- 

ভাবে কোন বস্ত আঁসিলে তাহ। গ্রহণ করিবে। কিন্তু 

কুলটা, ষণ্ (ব্লীব ) ও পতিতের নিকট হইতে বা শক্রুর 

নিকট হইতে কোন বস্তু অযাচিতুভাবে আসিলে গ্রহণ 
করিবে না। দ্বিজ মহাপাতকী, চোর, অন্বষ্ঠ, ভিষক্, 
ব্যাধ ও খল ইহাদের মিকট হইতে আন্ত কোন বস্ত 

আধ্য-্শান্ত 

কুকুট-শ্বান-মর্জারান্ পোধয়ন্তি দিনব্রয়ম্। 

ইহ জন্মনি শুদ্রত্বং স্বৃতঃ শ্বা চাঁভিজায়তে ॥১৭, 
পরহিংসারতাঃ ক্রুরাঃ পরদারপরায়ণাও। 
পবদ্রব্যাপহারিণশ্চণ্ডাল। যে চ নির্দয়াঃ ॥১৭১ 

নগরে পষ্টণে বাপি স্বাদশাব্দস্ত যো বশে । 
স জীবন্নেব শৃদ্রত্বমাশ্ড গচ্ছতি সাম্বয়ঃ ॥১৭২ 

রাজা শ্রয়েণ মো মতে দ্বাদশাব্দং বসেদ্ যদি 

জীবন্নেব ভবেচ্ছুদ্রো নাত্র কাধ্য! বিচারণা ॥ ১৭৩ 

অনৃতাহ স্বসমুত্কর্ষো রাজগামি চ পেশুনম্। 
গুরোম্চালীকনির্বন্ধঃ সমানি ব্রঙ্গহত্যয়া ॥১৭৪ 

বম্সিন, দেশে যদা কালে যন্মুহূর্তে চ যদ্দিনে। 
হানিরুদ্ধির্যশোলাভ?ঃ তত্তথা ন তদন্যথা ॥১৭৫ 

কখনও গ্রহণ করিবে না। স্বয়ং দান করিতে ইচ্ছা 

করিলেও কুলটা, ষণ্ট, পতিত ও শক্রর নিকট হইতে 

আপত্কালেও কদাচ কাকিণী (পাঁচগণ্ড! কড়ি) পরিমাণও 

গ্রহণ করিবে না। যে পরের জন্য তিলহোম করে এবং 

পরের জন্য মন্ত্রজপ করে কিন্তু মাতাপিতাকে পোষণ করে 

না, তাহাকে দেখিয়া চক্ষু নিমীলিত করিবে ।১৬৭-৬৯ 
যে দ্বিজ মুরগী, কুকুর ও বিড়াল তিনদিন পোঁষণ 

করে, মে ইহজন্মে শূত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং 
মৃত্যুর পর কুকুরযোনিতে জন্মলাভ করে 1১৭০ 

যাহারা পরের হিংসায় রত, ভ্রুর, পরের শ্্ীতে 

আসক্ত, পরদ্রব্যাপহরণকারী ও নির্দয় তাহাদের 

চাঁঞাল বলিয়াই জানিবে। কোন নগরে (শহরে) বা 

বন্দরে যিনি বারবছর বসবাস করেন, তিনি জাবিতাবস্থায় 
বংশের সহিত শীঘ্রই শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হন ।১৭১-৭২ 

যে মানুষ বারবছর পধ্যস্ত রাজা শ্রয়ে বাস করেন); 

তিনি জীবিতাবস্থায় শৃদ্রতুল্য হইয়া থাকেন--এ বিষয়ে 
আর বিচার করিবার কিছু নাই। মিথ্যা আচরণে 

যাহার সমুগুকর্ষ ঘটিয়াছে, যাহার নৃশংসতা রাজগামিনী 
এবং গুরুজনের নিকটে যিনি অলীক নির্ববন্ধ প্রকাশ 

করেন, তাহার পাপ ব্রহ্মহত্যা-পাঁপের সমান জানিবে। 
১৭৩-৭৪ 

যে দেশে, যে কালে, যে মুহুর্তে যেদিনে যাহার 



বাধূল-স্থৃতিঃ ১৫ 

অজ্ঞাত্ব। ধর্মশান্্রাণি প্রায়শ্চিত্ং বস্তি যে। 
তৎপাপং শতধ! ভূত তদ্বক্ত.মধিগচ্ছতি ॥১৭৬ 

চত্বারো বা ত্রয়ো বাপি ষদ্ ক্য়ূর্বেদপারগাঃ | 

স ধর্ম ইতি বিজ্ঞেয়ে। নেতরস্তু সহত্রশঃ ॥১৭৭ 

যে পঠন্তি দ্বিজা বেদং পঞ্চযজ্ঞরতাশ্চ যে। 

ব্রৈলোক্যং তারযুন্ত্যেতে পঞ্চেক্দ্িয়বতা৷ অপি ॥১৭৮ 

যথা কা্ঠময়ো হস্তী যথা চর্মময়ো মুগ | 
ব্রাহ্মণশ্চানধীয়ানস্তরয়ান্তে নামধারকাঃ ॥১৭৯ 

ংবগুসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্। 

ঘাজনাধ্যাপনাদীনাং ন তু শষ্যাসনাশনাৎ ॥১৮০ 

সবে ব্রহ্ম বদিষ্ন্তি সম্প্রাপ্ডে তু কলৌ যুগে 
নানুতিষ্ঠন্তি বেদোক্তং পাষণ্ডোপহত। জনা? ॥১৮১ 

যেবূপ হানি, বুদ্ধি ও যশোলীভ নির্দিষ্ট আছে, তাহার 
সেইরূপই হয়, তাহার কখনও অন্যথা হয় ন1 1১৭৫ 

ধ্মশীস্ত্বের বিধান না জানিয়া যাহারা প্রায়শ্চিত্তের 

বিধান বলেন, প্রায়শ্চিন্তকারীর সেই পাপ শতগুণ বন্ধিত 

হইয়া প্রীয়শ্চিত্ব-প্রবস্তীর মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় 

অর্থাৎ তাদৃশ পাপভাগী হয়। তিনজন বা চারিজন 
বেদপাঁরগ প্রাঙ্গণ একমত হইয়। যাহা বলেন, তাহাই ধর্ম 
বলিয়া জণনিবে। শীন্জীনভিজ্ঞ সহশ্রব্যন্তি তদবিপরীত 

বলিলেও তাহ? ধণ্ম নয় ।১৭৬-৭৭ 
যে দ্বিজগণ নিত্য বেদপাঠ করেন এবং ধাহারা 

্রহ্মষঙ্, নৃঘজ্, দৈবযজ্ঞ, পিতৃষভ্র ও ভূতয্্ত এই পঞ্চ 
যজ্জে নিরত থাকেন, তাহারা চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দিয়রত 
হইয়াও ক্রিলৌকতাঁরণ করেন ।১৭৮ 

কাষ্ঠনিমিত হস্তী ও চন্মমনিষ্মিত মুগ যেরূপ নাম- 
ধারকমাত্র হইয়া থাকে, হস্তী বা মগের কাজ সে কিছুই 

করিতে পারে না, সেইরূপ যে ব্রাহ্ধণ নিত্য বেদ অধ্যয়ন 

করেন না, তিনিও ব্রাঙ্ষণনামধারকমাতরই হইয়া 

থাঁকেন, ব্রাহ্মণের কাধ্য তিনি করিতে পারেন ন11১৭৯ 

যে ব্যক্তি অঙ্ঞানতঃ পতিতের সহিত সংবগুসর পর্য্যন্ত 

এক শধ্যায় শয়ন, এক আসনে উপবেশন, এক পঙউ্ক্তিতে 

ভোঁজনরূপ লঘুসংসর্গের আচরণ করেন, তিনিও 
পতিত হুন। যাজনাধ্যাপনারদি গুরুতর সংসর্গের 

বষ্ঠ্ষ্টমী হরিদিনং দ্বাদশী চ চতুর্দশী | 
পর্বদ্য়ঞ্চ সংক্রান্তি শ্রাদ্ধাহো৷ জম্মতারকাঃ ॥১৮২ 
শ্রবণব্রতকালশ্চ বিশেষদিবসাস্তথা । 
এতে কালা নিষিদ্ধাঃ স্লযর্ভদ্রে মৈথুনকর্মণি ॥১৮৩ 
কৃতে সম্ভাধা পততি ভ্রেতায়াং দর্শনেন তৃ। 
দ্বাপরে ত্বম্নমাদায় কলোৌ পততি কর্মণা ॥১৮২ 
চত্ুদশ্যিব্টমী চৈব হ্যামাবাস্তা তু পুণিমা । 
সর্বাণ্যেতানি বিপ্রেন্দ্রা রবিসংক্রান্তিরেব চ ॥১৮৫ 

অর্থাথা যানি কর্মাণি করোতি কৃপণো জনঃ | 
তান্যেব মি ধর্মার্থৎ কুর্বন, কো! ছুঃখভাগ, ভবে ॥১৮৬ 
চৈত্যবৃক্ষং চিতাধূমং চাণ্ডালং বেদবিক্রয়গূ । 
অজ্ঞানাত স্পুশতে যন্ত নচৈলো জলমাবিশেশ ॥১৮৭ 

জ্ানতঃ একবার আচরণেই কিন্তু পাঁতিত্য হয়, সংবসর 
পর্যন্ত আচরণ করিতে হয় না।১৮০ 

কলিযুগ আসিয়া উপস্থিত হইলে সকল বর্ণই বেদের 
কথা বলিবে, কিন্তু পাঁষণ্োপহত ব্যক্তিগণ কেহই 
বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিবে না।১৮১ 

ষষ্ঠী, অষ্টমী, একাদশী, দ্বাদশী ও চতুর্দশী তিথি, 
অমাবস্তা ও পুণিমা এই পর্বদবয়, সংক্রান্তি, শ্রান্ধদিন, 
জন্মনক্ষত্র ও অবণানক্ষবযুক্তব্রতকাল এবং বিশেষ 
উতসবদিন, এই সকল কাল শুভ মৈথুনকর্মে নিষিল্গ 
জাঁনিবে ।১৮২-৮৩ 

সতযুগে পাঁপীর সহিত সম্ভাষণ করিয়া পতিত হয়, 

র্রেতাযুগে পাপীর দর্শনের দ্বারা পতিত হয়। দ্বাপর- 
যুগে পাপীর অশ্নগ্রহণ করিয়া এবং কলিযুগে পাপকর্থের 
দ্বার পতিত হয়।১৮৪ 

হে বিপ্রাশ্রেষ্ঠগণ চতুর্দশী, অটমী, অমাবস্থা, পৃণিমা 
রবিবার এবং সংক্রান্তি-ইহাঁদিগকে পর্বব বলিয়া 

জানিবে। কৃপণ ব্যক্তি অর্থার্থী হইয়া যে সকল কর্ম 
করে, সেই সকল কন্ম যদি ধশ্মের জন্যই করা হয়, তবে 
ছুঃখভাঁগী কে হইবে 1১৮৫-৮৮ 

চৈত্যবৃক্ষ, চিতাধূমঃ চণ্ডাল ও বেদবিক্রয়কীরীকে 
তঙ্ঞানত; যিনি স্পর্শ করেন, তিনি স্লান করিবার জগ 
সবস্ত্র জলে প্রবেশ করিবেন। ইক্ষুদণ্ড, জল, ফল, ঘুল। 



১৬ 

ইন্ষুনপঃ ফলং মূলং তাম্ুলং পয় উযধম্ 
বিক্রয়িত্বাপি কর্তব্যা স্নান্দানাদিকা ক্রিয়া ॥১৮৮ 

শ্র্গতি-স্মৃতী মমৈবাজ্ঞা যস্তামুল্লঙ্ঘ্য বর্ততে। 
আজ্জাচ্ছেদী মম দ্রোহী মন্তক্তোহপি ন বৈষ্ণব; ১৮৯ 

বিনা তু পুরা গীতমেবং তত, ময়েরিতম্। 
শরতি-স্ৃতী তু বিপ্রাণাং চক্ষুষী দে বিনিমিতে ॥১৯০ 

কাণস্তত্রৈকয়া হীনো' দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীতিতঃ। 
চর্মখগুনভক্ষাণাং শুনাপ্রাতমরোচকম্ ॥৯৯১ 

পাপপুবিতদেহানাং ধর্মশান্ত্রমরোচকম্ । 
অহেরিব ধণান্ভীতঃ সম্মানাম্মরণাদিব ॥১৯২ 

কুণপাদিব চ ভ্ত্রীভ্যঃ তং দেবা ব্রাহ্গণং বিছুঃ | 

শাস্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দিয়্॥৯৯৩ 
তমগ্র্যং ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শুদ্রাঃ প্রকীতিতাঃ | 
্রাহ্মণন্ত চ দেহোহয়ং নোপভোগায় কল্পতে ॥১৯৪ 

তান্ুল, দুগ্ধ ও গঁষধ এই সমস্ত জিনিষ বিক্রম করিয়াও 

ন্নান-দানাদি ক্রিয়া করিবে 1১৮৭-৮৮ 

শর্তি ও প্মৃতির বিধান_-আমার আজ্ঞ। বলিয়া 

জানিবে। যিনি এই শ্রুতি ও স্মৃতিকে উল্লঙ্ঘন করিয়। 

কন্মীন্তরে বর্তমান থাকেন, তিনি আমার ভক্ত হইলেও 

আজ্ঞাচ্ছেদকারী ও আমার প্রতি দ্রোহী হন; তিনি 

বৈষ্ণব নন ।১৮৯ 
শ্রগতি ও স্মৃতি বিপ্রগণের দুইটি চক্ষুম্বরূপ নিম্মিত 

হইয়াছে। পুরাকালে ভগবান্ বিষু তাহা বলিয়াছেন 
এবং আমাদের এরূপই মত--তাহা বলিলাম ।১৯০ 

চক্ষুস্বরূপ শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুইটির মধ্যে একটি 

হীন হইলে তাহাকে কাণ এবং ছুইটিই হীন হইলে 

তাহাকে অন্ধ বলিয়া জানিবে। চর্থগু-ভক্ষণকারী 
কুকুরের আত্রাত ভ্রব্য যেরূপ গ্রহণের অযোগ্য, পাপপূর্ণ 
দেহধারী ব্যক্তিগণও সেইরূপ ধর্্মশান্ত্রগ্রহণের 
অযোগ্য । খণকে যে সাপের মত ভয় করে; সম্মানকে 

যে মরণের মত ভয় করে এবং স্ত্রীগণকে যে পৃতিগন্ধময় 
দ্রব্যের মত ভয় করে, দেবতাগণ তাহাকে ব্রাহ্মণ 

বলিয়৷ জানিবেন। শান্ত, তপস্যাজনিত ক্লেশদহনে ক্ষম, 

আধ্য-শান 
ইহ রেশায় মহতে প্রেত্যানস্তম্থখায় চ। 
দর্শে তিলোদকং দগ্যাচ্ছ,ফবাস৷ জলাদ্ বীহিঃ ॥১৯৫ 

আর্দরবন্ত্রো যদি তদা নিরাশাঃ পিতরো৷ গতাঃ | 

শিলাতলে পটে পত্রে রোমস্থানেষু কুত্রচিৎ ॥১৯৬ 

তে তিলাঃ কৃমিতুল্যাঃ স্থ্যস্তত্তোয়ং রুধিরং ভবে । 

অঙ্গুষ্ঠোদরমূলে তু তিলাম্িক্ষিপ্য তর্পয়েু। 

তে তিল! মেরুতুল্যাঃ স্থ্স্তত্তোয়ং নাগরোপমম্ ॥১৯৭ 

পানীয়মপ্যত্র তিলৈবিমিশ্রং 
দগ্যাত পিতৃভ্যঃ প্রযতো মনুষ্যুঃ | 

শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সম! সহত্রং 

রহস্তমেতত পিতরো বদন্তি ॥১৯৮ 

মামিকে চ সপিণ্ডে চ প্রতি সংবতসরে তথা | 

ব্যর্থ, ভবতি তচ্ছাদ্ধং বাস্্রদেবং বিনা কৃতম্ ॥১৯৯ 

জিতক্রোধ, জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় বাক্তিকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ 
বলিয়া মনে করি। ইহা ছাড়া অন্য ব্রাঙ্ষণকে 

শূদ্রতুল্য জানিবে। কারণ, ব্রাহ্মণের দেহ উপভোগের 
জন্য কল্লিত হয় নাই ।১৯১-৯৪ 

ইহলোকে ব্রাহ্মণের দেহ মহৎররেশভোগের নিমিস্ 
এবং পরলোকে অনন্তহ্থখের নিমিত্ত জানিবে। অমাবস্থা 

তিথিতে জল হইতে উঠিয়া শুণ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া 

তিলতর্পণ করিবে ।১৯৫ 

অমাবস্থা তিথিতে ভিজ কাপড় পরিয়া যদি তিল- 
তর্পণ করা যায়, তবে পিতৃগণ নিরাশ হইয়া চলিয়৷ যাঁন। 

শিলাতলে, পটে, পত্রে বা লোৌমযুস্ত কোন স্থানে তর্পণের 
তিল রাখিলে সেই তিলসমুহু কৃমি তুল্য হয়; তাহ! ছারা 
তর্পণ করিলে তর্পণের জল রুধিরতুল্য হইবে। 

অঙ্গুষ্াঙ্গুলির মুলদেশে উদরাংশে তিল রাখিয়া তর্পণ 
করিবে, (কারণ) সেই তিন মেরুতুল্য হয় এবং 

সেইতিলযুক্ত জল সাগরজলের তুল্য হয়।১৯৬*১৯৭ 
মনুষ্য তর্পণকালে সংঘত হইয়া তিলের সহিত 

মিশ্রিত পানীয় জল পিতৃগণের উদ্দেশ্য দান করিবে, তাহা 
ঘার৷ সহ্ত্র বুসর শ্রান্ধ করার ফলের সমান ফল লাভ 



বাধূল-স্থৃতিঃ ১৭ 

জপস্তপঃ শ্রাদ্ধকর্ম স্বাধ্যায়াদিকমেব চ। 
ব্যর্থং ভবতি তৎ্সর্বমুধধ্বপুণ্ু,ং বিনা কতম্ ॥২০০ 
শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরদিনে ন দ্বিজান্ ভোজয়েদ্ যদি । 
তচ্ছাদ্ধমাস্থরং লোকে প্রবদস্তি বিপশ্চিতঃ ॥২০১ 

শ্রাদ্ধং কৃত্বা৷ পরদিনে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ যদি । 

দেবাশ্চ পিতরস্তৃষ্টাঃ কর্তৃঃ কুর্বস্তি সম্পদঃ ॥১০২ 
শ্রাদ্ধে পাকমুপক্রম্য নান্দীশ্রাদ্ধং বিবাহকে | 

ব্রতং চরতি সম্কল্পে দুতকং তু ন দৌষকৃ ॥২০৩ 
শ্রাদ্ধে তু বিকিরং দত্বা নাচামেন্মতিবিভ্রমাৎ। 
পিতরন্তম্ত ষণ্মাসং চাগ্ডালোচ্ছিষ্ভোজনাঃ ॥২০৪ 

সহোদরাণাং পুত্রাণাং পিতুরেকদিনে তথা । 
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণং বর্জ্যং ক্ষুরকর্ম তথৈব চ ॥২০৫ 

করিবে। তিলতর্পণের এই রহস্য পিতৃগণ বলিয়াছেন । 

মামিকশ্রাদ্ধে, সপিশ্তভীকরণে এবং প্রতিসংবশুসর-কর্তৃব্য 

সাংবশুসরিকশ্রাদ্ধে বান্থদেবের পূজা না করিয়া যদি 
কাধ্য কর! হয়, তবে সেই শ্রাদ্ধ বিফল হয় । ১৯৮-৯৯ 

উদ্ধপুগ্ড, না করিয়া যদি জপ, তপস্তা, শ্াদ্ধকণ্মম 
বা বেদপাঠাদি বিহিত কর্ন কর! যায়, তবে সেই সমস্ত 

কন্মই ব্যর্থ হয়।২০০ 

শ্রাদ্ধ করিয়া পরদিন যদি ব্রাক্মণগণকে ভোজন 

করান ন! হয়, তবে সেই শ্রাদ্ধ ইহলোকে আসন্র অর্থাৎ 

অস্ুুরভোগ্য হইয়! থাকে-_বিদ্বীন্ ব্যক্তিগণ এরূপ বলেন। 

শ্রাঙ্ধ করিয়! পরদিন ঘ্দি ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান 

যায়, তবে দেবতাগণ ও পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রাদ্ধকর্তা'র 

সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া! থাকেন ।২০ ১২০২ 

শ্রাদ্ধকণ্মে শ্রাদ্ধের পাক আরশ হইলে, বিবাহক'ধ্যে 

নান্দীশ্রান্ধ হইলে এবং ব্রতাচরণ-বিষয়ে ব্রতের ঙ্কল্প 
হইয়।' গেলেই কাধ্য আরম্ভ করা হইল। কাধ্য আরম্ত 
হইলে পর অশোৌচ উৎপন্ন হইলেও তাহাতে দোষ 
হইবে না; তখন সেই কাধ্য করা যাইতে পারে। 

শান্ধে বিকির দান করিয়া অশুচি আশঙ্কীয় আচমন 

করিবে না। বুদ্ধিবিভ্রমবশতঃ তখন আচমন করিলে 
তাহার পিতৃগণ ছয়মাস চগ্ডালের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া 

বিধুরঞ্চ যতিং চৈব সগোক্রং ব্রহ্মচারিণম্। 

দেবার্থে বরয়েদ্ বিদ্বান্ ন পিত্রর্থে কদাচন ॥২০৬ 

বাসাংদি বাসশী বাসে! যে৷ দদাতি পিতুদিনে । 
তন্তনংখ্যাতবর্ষেণ দেবলোকে মহীয়তে ॥১০৭ 

অভিপজ্জনহীনং তু ঘঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ | 
তদন্নং মাংসসদৃশং তদ্ রসং স্রয়া মমমূ ॥২০৮ 

উদক্যায়াঃ পতিং তাবৎ সুতিকায়াঃ পতিং তথা । 
ভাগুম্পর্শনপর্য্যস্তং পৈতৃকে বর্জয়ে€ স্ুধীঃ ॥২০৯ 

বিভক্ত ভ্রাতরঃ সর্বে স্ব-্বাজিতধনাঃ শনৈঃ | 
দর্শাব্দিকং তথা পিত্রোঃ শ্রাদ্ধং কৃর্য্যাৎ পুথক্ 

পৃথক ॥২১০ 

থাকে । সহোদর পুত্রগণের ও পিতার একদিনে শ্রান্ধে 

নিমন্ত্রণ বর্জন করিবে এবং একদিনে ইহাদের ক্ষুরকন্মও 

বঙ্জন করিবে ।২০৩-৫ 

ছুরবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে যতি, সগোত্র ও ব্রহ্ষচারীকে 
ভ্ঞানীব্যক্তি দেবতার্থে বরণ করিতে পারেন, কিন্তু পিব্র্ধে 

কখনও ইহাঁদিগকে বরণ করিবেন না। যেব্যক্তি পিতৃ- 

শ্রাদ্ধ দিনে তিনখানা, ছুইখানা বা একখান! বন্ত্র দান 

করেন, তিনি বস্ত্রেষে পরিমাণ সৃত্রসংখ্যা আছে তত 
বৎসর দেবলোকে পূজিত হন ।২০৬-৭ 

যে ব্যক্তি দানহীন শ্রাদ্ধ করে, তদীয় অন্ন মাংসসদৃশ 

হয় এবং রস মছ্তুল্য হইয়! থাকে। স্তৃধীব্যক্তি পিতৃ- 
শ্রান্ধে রজোমতী জ্্রীর পতিকে এবং নবপ্রাসূতা স্ত্রীর 
পতিকে ভাগুম্পর্শ পধ্যন্ত বঙ্ভন করিবে ।২০৮-৯ 

বিভক্ত ভাতৃগণ সকলেই ধীরে ধীরে নিজ নিজ ধন 
অঞ্ভন করিয়। দর্শশ্রাদ্ধ এবং মাতাপিতার আব্দিক শ্রাদ্ধ 
পৃথক্ পুথগ্ভাবে করিবে ।২১০ 

সন্ন্যাসী, বহুভোজনকারী, বেছ্ভ, বানপ্রস্থাশ্রমী, 
অঞজাত-সম্তানবিশিষ্ট ব্যক্তি ও বেদহীনব্যক্তি দান এবং 
শ্রীন্ধ বর্জন করিবে । কমান, দান, জপ, হোম, বেদ্পাঠ, 

পিতৃকণ্মী ও দেবতার আরাধনা করার সময়ে ত্যাজ্য-_ 

দ্নোষ থাকে না।২১১-১২ 



পপি 

১৮ আধ্য-শান্ 

সন্ন্যাসী বন্থৃভক্ষাম্চ বৈদ্ো৷ বৈখানসম্তথা 
গর্ভবান্ বেদহীনশ্চ দানং শ্রাদ্ধঞ্চ বজয়ে ॥২১৯ 
ন্নানে দানে জপে হোমে স্বাধ্যায়ে পিতৃকর্মণি | 

দেবতারাধনে চৈব ত্যাজ্যদোষো! ন বিদ্কাতে ॥২১২ 
প্রত্যাব্িকে শতং জপ্যং মাসিকে হ্যা দ্বিষট.শতম্ । 

সপিণ্ডে ত্রিসহত্রং স্তাচ্ছাদ্ধে ত্রিংশসহজ্রকম্ ॥২১৩ 

মাসিকে পক্ষমেকং স্াদাব্দিকে চ তদদ্ধকমূ্। 
একোদ্দিষ্টে বসরং স্তাশু ষন্মানং তু সপিগুনে ॥২১৪ 
মহালয়ে ত্রিরাত্রং স্তাচ্ছাদ্ধে ত্বাকালিকং ভবে । 

শ্াদ্ধান্নং তিলহোমঞ্চ দূরযাত্রাং প্রতি গ্রহম্ ॥২১৫ 
সিন্ধুন্নানং গয়াশ্রাদ্ধং বচনং শবধারণম্। 

পর্বতারোহণং চৈব গর্ভকতণ তু বয়ে ॥২১৬ 
গর্ভকত তু যো বিপ্রো ষগ্মাস।ভ্যন্তরে যদি । 

শ্রাদ্ধান্নাদীনি কুর্বাণো ক্ষিপ্রমেব বিনশ্ঠাতি ॥২১৭ 

প্রত্যাব্দিক শ্রান্ধে ভোজন করিলে শত গায়ত্রী জপ 

করিবে । মাসিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে বারশত জপ, 

সপিন্ীকরণ শ্রান্ধে ভোজন করিলে তিনহাজাঁর জপ 
এবং আছ্ধশ্রীদ্ধে ভোজন করিলে ভ্রিশহাঁজাঁর গায়ত্রী জপ 

করিবে । মাঁমিক শ্রাদ্ধ ভোজন করিলে একপক্ষ 
অশোচ হয়, আব্দিক শ্রাদ্ধে ভোজনদ্বারা তাহার অদ্ধেক 
আটদিন, একোিষ্ট শ্রাদ্ধে ভৌজন করিলে একবগসর 

এবং সপিশ্তীকরণ শ্রা্ধে ভোজনদ্বারা ছয়মাস অশৌচ 

হয়। মহালয় শ্রাদ্ধ ভোজনে তিনরাত্রি ও আছ্শ্রাদ্ধে 

ভোজন করিলে আকালিক অশোৌচ হয়। গঞ্ভিণী স্ত্রীর 

পতি শ্রাদ্ধের অন্ন, তিলহোম, দূরদেশে যাত্রা, প্রতিগ্রহ, 
সমুদ্র-স্নান, গয়াশ্রাদ্ধ, মুণ্ডন, শববহন ও পর্ববতারোহণ-_ 

এ সকল কণম্ম বর্জন করিবে ।২১৩৬-২১৬ 

গভিণীপতি ((ব্রাহ্ধণ ) যদি ছয়মাস গর্ভমধ্যে শাক্কে 

অন্নভোজনাদি নিষিদ্ধ কর্ম করে, তবে শীঘ্রই বিনাশ 

প্রাপ্ত হয়। দৃটাঙ্গ (সুস্থ) ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্কে সান না কদ্দিয়া 

যদি হরির অর্চনা করে এবং টবশখদেব-বলিকাধ্য করে, 
তবে সে গুল্মব্যাধি দ্বারা প্রপীড়িত হয়।২১৭-১৮ 

বেদাধ্যায়ী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ গৃহে আজসিলে তখন 

মধ্যন্দিনে দৃঢ়াঙ্গে। যঃ ম্নানং ত্যক্তা্চয়েদ্ধরিমূ। 
বৈশ্বদেবঞ্চ যঃ কৃর্য্যাৎ স গুল্ব্যাধিগীড়িতঃ ॥২১৮ 
পিতরস্তত্র মোদস্তে গীয়ন্তে চ পিতামহাঃ | 
প্রপিতামহাশ্চ নৃত্যন্তি শ্শোত্রিয়ে গৃহমাগতে ॥২১৯ 

দেশান্তরে ছুরম্নানাং প্রায়শ্চিতদ্বয়ং স্মৃতম্ ৷ 
সমুদ্রগানদীন্ানং শিষ্টাগারেষু ভোজনম্ ॥২২০ 
অনাচারস্থ বিপ্রস্থ পতিতান্নং যতেম্তথা | 
শৃদ্রান্নং বিধবান্নঞ্চ শ্বমাংসসদৃশং ভবে ॥২২১ 
ঘো মোহাদথবালস্তাৎ কৃত্বা গ্রীকেশবার্চনম্ । 

অনৃতং মছ্যগন্ধঞ্চ দিবাস্বাপঞ্চ মৈথুনম্। 
পুনাতি বৃধলস্তান্নং সায়ং সন্ধ্যা বহিজলে ॥২২৩ 

ম্নানং সন্ধ্যাং জপং হোমং স্বাধ্যায়ং পিতৃতর্পণম্ । 
দেবতারাধনং চৈব বৈশ্বদেবং যথাবিধি | 
ন কুরধ্যাদ যদি মোহেন স চণ্ডালো ন সংশয়ঃ ॥২২৪ 

ইতি বাধুলম্ৃতিঃ সমাপ্তা ॥ 

পিতগণ আনন্দিত হন, পিতামহগণ গান করিতে থাকেন 

এবং প্রপিতামহগণ নৃত্য করিতে থাঁকেন। দেশান্তুরে 
দুষ্ট অন্নভোজনকারীর ছুইটি প্রায়শ্চিত্ত জাঁনিবে ; তন্মধ্যে 
একটি সমুদ্রগ। (গঙ্গাদি) নদীতে স্নান, অপরটি শিষ্টব্যক্তির. 

গুহে উপস্থিত হইয়া শিষ্টের প্রাসাদ ভোজন ।২১৯-২০ 
অনাচারা বিপ্রের অন্ন, পতিত ব্যক্তির অন্য, যতির 

অন্থ, শুদ্রের অন্ন এবং বিধবার অন্ন কুকুরের মাংসের তুল্য 
জাঁনিবে। যে ব্রাহ্ষণ মোহবশতঃ অথবা আলম্যবশতঃ 

কেশবের অঙ্চনা না করিয়া ভোজন করে, সে নরকে গমন 

করে, পরে কুকুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে ।২২১-২২ 

বাহিরে জলে নিত্য সায়ংসন্ধ্যা করিলে মিথ্যা বলা, 
মদের গন্ধ গ্রহণ, দিবানিদ্রা, মৈথুন ও বৃষলের অন্নভোজন 
করার পাঁপ হইতে পবিত্র হয়। নিত্য স্নান, সন্ধ্যা, জপ, 
হোম, বেদাধ্যয়ন, পিতৃতর্পণ দেবতার আরাধন। ও বিধি 
অনুসারে বৈশ্বদেবকাধ্য যদি মোহবশতঃ কোন ব্রাঙ্ষণ 
নাকরে, তবে সে চগ্ডাল হয়--এ বিষয়ে কোন সংশগ্ন 
নাই।২২৩-২৪ 

এই বাধুল-স্মৃতির বঙ্গানুবাদ অমাপ্ত। 
ও বাগ্দেবতায়ৈ নমঃ । 

শ্ীভূতেশচন্দ্র তর্ক-স্ৃতি-তীর্থকৃত ব্জভাবানুবাদলহিত-বাধুল-স্মৃতি সমাপ্ত 



দ্ধহাবীত-স্মৃতিঃ 

পণ্ডিত-_শ্রীযুক্তমাধবচন্দ্র-পঞ্চতর্কতীর্থকত- 
বঙ্গভাবানুবাদসহিতা 





দধছাবীভি-স্মৃতি 
প্রীমাধবচন্দ্রপঞ্চতীর্থরুত বঙগভাষানুবাদসহিত] 

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ 

অথ পঞ্চসংস্কারপ্রতিপাদনবর্ণনম্। 

অন্বরীষস্ত তং গত্বা হারীতস্াশ্রমং নৃপঃ | 
ববন্দে তং মহাত্মানং বালার্কসদৃশ প্রভম্ ॥১ 

সংস্পৃষ্টঃ কুশলস্তেন পুজিতঃ পরমাসনে । 
উপবিষ্টস্ততো বিপ্রমুবাচ নৃপনন্দনঃ ॥২ 
ভগবন্! পর্বধন্মজ্ঞ ! তত্ব-বেদবিদান্বর ! 
পুচ্ছামি ত্বাং মহাভাগ ! পরমং ধর্মমব্যয়ম্ ॥৩ 

ব্রুহি বর্ণাশ্রমাণান্ত নিত্যনৈমিত্তিকক্রিয়াঃ | 
কতব্যা মুনিশাদুলি ! নারীণাঞ্চ নৃপস্ত চ ॥৪ 

স্বরূপং জীব-পরয়োঃ কথং মোক্ষপথস্ত চ। 
তত্প্রাপ্তে সাধনং ব্রহ্মন্! বক্ত,মহাস স্ব্রত ॥৫ 

মহারাজ অযোধ্যাধিপতি পরমবৈষ্ণব রাজধি অন্বরীষ 

মহধি হারীতের আশ্রমে গমন করত বালসূর্যের ন্যায় 
প্রভাসম্পন্ন মহাতা মহধিকে বন্দনা করিলেন ।১ 

মহধি রাঞজধির কুশল জিন্স করিয়া ব্সিতে উত্তম 
মাসন দান করিলে রাজা তগুপ্রদর্ত আসনে উপবিষ্ট 

হইয়া! মহধিকে বলিলেন, ভগবন্! আপনি সমস্ত ধরে 
অভিজ্ঞ এবং ব্রহ্মতত্বজ্ঞ মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । হে 
মহাঁভাগ ! অবিনাশী শ্রেষ্ঠ ধর্্দ আপনার নিকট জিজ্ঞাসা 
করিতেছি ।২-৩ 

সমস্ত বর্ণ ও সমস্ত আশ্রমের নিত্য-নৈমিত্তিকাদি 
যে সব অনুষ্ঠান কর্তব্যরূপে বিহিত আছে, তাঁহ! এবং 
নারীধর্্ম ও রাজধর্মসমূহের স্বরূপ, জীবাব্মা ও পরমাত্মার 
মোক্ষপথের ন্বরূপ (পরমাত্মার নহিত জীবাত্মার একী- 

এবমুক্তস্ত বিপ্রধিস্তেন রাজধিণা তদ1। 

উবাচ পরমপ্রীত্যা নমস্কত্য জনার্দনম্ ॥৬ 

হারীত উবাচ । 
শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি সর্বং বেদোপর্ংহিতম 

যছুক্তং ব্রহ্মণ। পুর্বং পুচ্ছতে৷ মম ভূপতে ॥৭ 

তদ্ত্রবীমি পরং ধর্মং শুণুষৈকাগ্রমানসঃ 
সর্বেষামেব দেবানামনাদিঃ পুরুষোত্তমঃ ॥৮ 

ঈশ্বরস্তব স এবান্যে জগতো বিভুরব্যয়ঃ | 

নারায়ণে বাস্নুদেবো বিষ্ব্রন্মাত্বুনো হরি ॥৯ 

অঞ্টা ধাতা বিধাতা চ স এব পরমেশ্বরঃ। 
হিরণ্যগর্ভঃ সবিতা গুণধৃঙ নিগুণোহব্যয়ঃ ॥১০ 

ভাবই জীবের মোক্ষ ) এবং এ মুক্তিপথের সাঁধন-প্রণালী 
আপনি সান্গ্রহে তৎসমস্ত আমায় বলুন ।৪-৫ 

রাজধি অন্বরীষ ব্রহ্মধির নিকট ইহা! জিজ্ঞাস! করিলে 
ব্রহ্মবি হারাঁত অতি প্রফুল্পমনে শ্রীভগবান্ জনার্দনকে 
প্রণাম করিয়া! বলিতে আরস্ত করিলেন ।৬ 

নারায়ণ-স্বরূপ নির্ণয় । 
হারীত বলিলেন- বেদে যাহা সবিস্তারে বণিত 

আছে, তৎসমস্তই বলিতেছি,- আপনি শ্রবণ করুন। 

ইহা! আমি পূর্বে ব্রহ্মার নিকট জিজ্কাসা করিলে তিনি 

যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছি ।৭ 

মহুক্ত শ্রেষ্ঠ ধর্ম আপনি একা গ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। 
অনাদি পুরুষোত্বম শ্রীহরিই সমস্ত দেবগণের আদি। 

অন্ভে তাহাকে ঈশ্বর বলেন। তিনি অবিনাশী জগত- 

প্রভূ। ইনিই নারায়ণ, ইনি বাসুদেব, ইনি বিশু, 



২ আধ্য-শা্জ 

পরমাত্ম! পরংব্রহ্ধ পরংজ্যোতিঃ পরাশুপরঃ। 
ইন্দ্রঃ প্রজাপতিঃ সূর্ধ্যঃ শিবো বহিঃ মনাতনঃ ॥১১ 

সর্ববাত্মকঃ সর্বস্থহৃৎ সর্বভৃদ্ভূতভাবনঃ | 
যমী চ ভগবান্ কৃষ্ণ মুকুন্দোহনন্ত এব চ ॥১২ 

যজ্ঞো যজ্ঞোপতির্ঘস্বা ব্রহ্মণ্যে। ব্রহ্ধণঃ পতিঃ। 
স এব পুগুরীকাক্ষঃ শ্রীশো নাথোহধিপো মহান্ ॥১৩ 
সহত্রমুদ্ধা বিশ্বাত্মা সহশ্রকরপাদবান্। 

যদগত্বা ন নিবতন্তে তদ্ধাম পরমং হবেঃ ॥১৪ 

চতুভিঃ শোভনোপায়ৈঃ সাধ্যোহয়ং স্থমহাত্মনঃ | 
তুরীয়পদযোর্ভজ্ঞ্যা সসিদ্ধো হয়মুদাহৃতঃ ॥১৫ 

সমস ৯৭১ ৯০ শত ভশামপলা লন ল ক্লাশ সস কি) টপ 

্রহ্মস্বরূপ হরিও ইনিই। ইনি জগত্অষ্টা, জগণ্বিধারক, 

জগণ্পালক। ইনিই পরমেশ্বর । ইনি নিগুণ অর্থাৎ 

গুণাতীত হইয়াও জগণ্পালনাদি জন্য যখন স্থেচ্ছাঁয় 

গুণাঁবলম্বনে সগ্ুণ হন, তখন ইহাকে হিরণ্যগর্ভ বলা 

হয়। তিনি অব্যয়, তিনিই জগতের সবিতা ( অফ্টা )। 

ইনিই জগতপ্রকাশক। ইনি অবিনাশী, নিত্য 
চিন্ময়ন্বরপ পরমাত্মা। ইনিই পরমব্রহ্ধ, পরম জ্যোতিঃ, 

আবার হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ । ইনি ইন্দ্র, ইনি 
প্রজাপতি, ইনি পসর্বপ্রকীশক জূর্য্য,র ইনি শিব, 
ইনি বহ্ছি এবং ইনিই নিত্য পরমপুরুষ ।৮-১১ 

সমস্তের স্বরূপ অন্তরাত্সা ইনি। ইনিই সকলের 

বন্ধু, সমস্ত জগ ইনিই ধারণ রুরিয়া আছেন। স্যষ্ট 
বন্তনিচয়ের উৎপাদক ইনিই। ইনি সংঘমের অবতার 

স্বয়ং যম। ইনিই শীভগবান্ কৃষ্ণ, ইনি অনস্ত এবং ইনিই 

পরম সুখদায়ক মুকুন্দ ।১২ 

ইনি যতন, ইনি যজ্ঞপুরুষ, ইনিই যাজক (খত্বিক 

ইনি ব্রন্মণ্দেব, ইনি ব্রক্জষারও পতি, ইনি 

বান্থদেব, ইনি পুগুরীকাঁক্ষ, ইনি লক্ষমীপতি, ইনি 
জগতের নাথ, ইনি অধীশ্বর ও ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ ।১৩ 

ইহার সহত্র মস্তক, ইনি বিশ্বস্বরূপ, ইহার সহজ হস্ত 
ও গহত্র চরণ, যে স্থানে যাঁইলে আর জন্মমৃত্যু হয় না, 

তাহাই হইল শ্রীহরির সেই পরমপাবন ধাম 1১৪ 
শ্বামিত্ব, সখ্য, দাস্য ও আত্মনিবেদন এই চারিটা 

তৎ স্বীকুর্বস্তি বিদ্বাংসঃ স্বস্বরূপতয়। সদ। | 
নৈসগিকং হি সর্বেষাং দাস্যমেব হরেঃ সদা ॥১৬ 

স্বাম্যং পরম্বরূপং স্তাদ্দাম্তং জীবস্ত সর্বদা । 

প্রকৃত্যা ত্বাত্মনো রূপং স্বাম্যং দাস্তমিতি স্থিতঃ ॥১৭ 

দ্াস্তামেব পরং ধনং দাস্তমেব পরং হিতম্। 

দাস্তেনৈব ভবেন্মুক্তিরন্যথা নিরয়ং ভবে ॥১৮ 
বিষ্ঠোর্দাস্যং পরা ভক্তির্ষেষাং তু ন ভবে কচি । 
তেষামেব হি সংস্যষ্টং নিরয়ং ব্রহ্মণা নৃপ ॥১৯ 
নারায়ণস্য দাস! যে ন ভবন্তি নরাধমাঃ 

জীবন্ত এব চাগাল। ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥২০ 

শ্রেষ্ঠ সাধনোপাঁয় দ্বারা সেই পরমাত্মা শ্রীহবিকে পাওয়া 
যায়। তুরীয় অবস্থাই ইহার নিগুপ অবস্থা । উহা 
নিত্য চিম্ময়। এ চিম্ময়পাদদ্বয়ের প্রতি পরমভক্তি 

দ্বারা তীহাঁকে নিধিশেষভাবে পাওয়া যায়। (এই 

শ্লোকে স্বরপ-অর্থেই পাদ-শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন । 

বৈষ্ব-মতে নিগুণ অবস্থাতেও চিন্ময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে 

--সাঁধকের ধ্যানের জন্য )।১৫ 

চতুবিধ উপায়ের স্বরূপ বর্ণন। 
জ্ঞানবান্ মহাপুরুষগণ স্ব-স্বরূপভাবে তাহাকে লাভ 

করেন। সাধারণত; সকলের দীস্যই ম্বাভীবিক 

সাধনোপায় । স্বামিত্ই পরম শ্রেষ্ঠ স্বরপ। কিন্তু 
জীবের ( সাধকের ) দাস্যই স্বভাবতঃ সাধ্যশ্বরূপ হইয়া 

থাঁকে । স্বাম্য ও দাস্যের এই পরিস্থিতি ।১৬-১৭ 

বস্তুতঃ স্ব-স্বরূপভাঁব, স্ব-স্বামিভীব ও দাস্ত এই 

্রিবিধই সাধনোপায় দেখা যায়। তন্মধ্যে (স্থগম) 

দান্ই শ্রেষ্টধন্্ম । দীস্যই অত্যন্ত হিতকর। দাস্যভাঁবের 
দ্বারা যুক্তি পধ্যন্ত হইয়া থাকে । ইহার অভাবে সাধকের 
নরকগতি হয়।১৮ 

শ্রীবিষ্ুর দাঁস্যভাবই পরাভক্তি--যাহা প্রীয়শঃ 
কোথায়ও হয় না। হে রাজন! এ দাস্যরূপ পরাভক্তির 
সম্পর্ক না থাকিলে ত্রহ্মীকর্তক তাহার নরকবাঁস বিহিত 

আছে ।১৯ 

যাহারা শ্রীভগবান্ নারায়ণের দাস হয় না, তাহারা 



বদ্ধহারীত-্মৃতিঃ 

তস্মান্দাসং পরাং ভক্তিমালম্্য নৃপদত্তম । 
নিত্যং নৈমিত্তিকং সর্বং কুর্ধ্যা প্রীত্যৈ হবেঃ নদ ॥২১ 
তস্য স্বরূপং রূপঞ্চ গুণাংশ্চাপি বিভৃতয়ঃ | 

জ্ঞাত্বা সমর্চয়েদ্ বিষণ মাবজ্জীবমতন্দ্িতঃ ॥২২ 

তমেব মনসা ধ্যায়েদ্ বাচা সঙ্কীত/য়ে€ প্রভূম্। 

জপেচ্চ জুক্যান্তুক্তো তদ্বানেকবিলক্ষণঃ ॥২৩ 

শঙ্ছচক্রোধ্্ পুগুণাদিধারণং দাস্যালক্ষণম্। 
তম্নামকরণঞৈব বৈষ্ণবন্তদিহোচ্যতে ॥২৪ 
অবৈধ্ঃবাশ্চ ঘে বিপ্রা হর্ধদান্তে নরাধমাঃ | 
তেষাং তু নরকে বাদঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥২৫ 

নরাধম এবং তাহাঁরা জীবিত অবস্থাতেই চাগালত্ব প্রাপ্ত 

হয়--সন্দেহ নাই 1২০ 

অতএব হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! দাশ্যরূপে পরাভক্তিকে আশ্রয় 
করিয়া শ্রীহরির প্রীতির জন্য সর্বদ! নিত্য-নৈমিত্তিকাদি 

সমস্ত কম্ম স্সম্পন্ন করিবে ।২১ 

সেই পরমাত্মা প্রীহরির সচ্চিদানন্দরূপ তাহার ন্বরূপ, 

শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্ম বনমাল।দি শৌভিত রূপ বা আকৃতি 

এবং অকৃত্রিম প্রেম, ভক্তোদ্ধার-জন্য রূপধারণ, কৃপা 

প্রভৃতি গুণ এবং নিমেষেই বনু ধেনুর স্ষ্ি, উদরমধ্যে 

বিশ্বূপ দর্শন প্রভৃতি বিভূতিসমূহ জানিয়া অনলস-ভাবে 
যাবজ্জীবন শ্রীবিষু্র অর্চনা করিবে ।২২ 

মনে মনে সর্বদা তীহার রূপ-গুণ-স্বরূপাদির চিন্তা 

করিবে । বাকোর দ্বারা সর্বদা এ জগত্প্রভুর নামণ্ুডণের 

কীর্তন করিবে । সর্বদা তাহার স্থল বা সুন্ম নাম জপ 

করিবে এবং তাহার হোম করিবে । অন্য সমস্ত ত্যাগ 

করিয়া তম্মীত্রপরায়ণ হইবে ।২৩ 

| 
ূ 
ৃ 
ূ 

ূ 
| 
| 
| 
| । 
| 

সী 

তদাদিবর্ষসঞ্চারী মন্রতবার্থতত্ববি 
বৈষ্ণব; স জগৎপুজ্যো ঘাতি বিক্ণোঃ পরং পদম্ ॥২৬ 

অচক্রধারী যে! বিপ্রো বহুবেদশ্রদতোহপি বা। 
স জীবন্নেব চগ্ডালে। মূতো নিরযমাপু,য়াৎ ॥২৭ 

তন্মান্তে হরিসংস্কারাঃ কর্তব্য। ধর্মকাজ্ক্িণাম্। 

অয়মেব পরো ধন্মঃ প্রধানং সর্বকন্মণাম্ ॥২৮ 

ইতি বৃদ্ধহারীতন্তৃত্যাং বিশিষ্টধর্্শান্তরে 
পঞ্চসংক্কারপ্রতিপাদনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ | 

দান্তের লক্ষণ। 

সবহৃদয়ে শব্খ-চক্রাদিচিহ্ন ধারণ, কপালে উদ্ধপুণগু কাঁদি 
ধারণই দাস্যভাঁবের লক্ষণ। শ্রীভগবানের নামে পুত্রাদির 
নামকরণই বৈষুবের লক্ষণ ।২৪ 

যে সমস্ত ব্রাঙ্ষণ এতাদৃশ বৈষ্ণব নহেন, সেই 
নরাধমগণ ( বেশের দ্বারা মাত্র) হর্দান করেন মাত্র। 
কল্পকোটিকাল সেই বেশধারীমাত্রদের নরকবাস হইয়া 
থাকে । মন্ত্রত্বের যথার্থ অর্থতন্তজ্ঞ জগপুজ্য যে বৈষ্ণব্গণ 
প্রভবাদি আদিবর্ষ (?) বিচরণ করেন, তিনিই দেহাস্তে 
শাবিষুর সচ্চিদীনন্দস্বরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হন ।২৫-২৬ 

যিনি শহ্খ-চক্রাদিচিহ্র ধারণ করেন না, তিনি বন্ত- 

বেদাদিশান্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইলেও জাঁবিত অবস্থাতেই 
চগ্ডালত্ব প্রাণ্ড হন এবং মরণান্তে নরকগতি লাভ করেন 
অতএব ধশ্মলীভেচ্ছ,গণের হরিপ্রাপ্তিবিষয়ে চিত্ত-সংস্কার 
জনক অনুষ্ঠানগুলি আচরণ করা উচিত। সমস্ত 
ধন্মকন্মের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠধন্মন ।২৭-২৮ 

বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিতে বিশিষটধর্মশান্সে পঞ্চসংস্কীর প্রতিপাদননামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত 



দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ 
অথপুণ্ড,সংস্কারবর্ণনম্ 

অন্বরীষ উবাচ। 
ভগবন্! বৈষ্ণবাঃ পঞ্চ সংস্কারাঃ সর্ববকর্মণাম্ | 
প্রধানমিতি যচ্ছোক্তং সর্ববেরেব মহফিভিঃ ॥১ 
তদ্দিধানং মমাচক্ষ। বিস্তরেণৈব স্থব্রত | 

হারীত উবাচ। 

শৃণু রাজন! প্রবক্ষ্যামি নির্মল! বৈষ্বাঃ ক্রিয়াঃ ॥২ 
মছুক্তং ব্রহ্ধণা পুর্বং বসিষ্টাগ্যৈশ্চ বৈষবৈঃ। 
ংস্কারাণাং তু সর্বেষামাদ্যং চক্রাদিধারণম্ ॥৩ 

ততকর্তব্যং হি সর্বেষাং বিধীনাং বৈ দ্বিজন্মনাম্ । 
আচাধ্যং সংশ্রয়েৎ পুর্বমনঘং বৈষ্ণবং দ্বিজমূ ॥৪ 

শুদ্ধলত্তগুণোপেতং নবেজ্যাকর্মকারণম্ । 

সৎসম্প্রদায়সংযুক্তং মন্ত্ররত্বার্থকোবিদম্ ॥৫ 

দ্বিতায় অধ্যায় 
অথ পুণ্ড_.সংস্কার-বর্ণনম্ । 

অন্বরীষ বলিলেন-হে ভগবন্! বিষুভক্তদিগের 

পঞ্চবিধ সংস্কীরই সর্বকশ্মের প্রধান_এই সমস্ত কথা 

মহধিগণ যাহা বলিয়াছেন, হে সুব্রত! তাহার বিধান 

বিস্তারপূর্বক আমাকে বলুন ।১ 
হারীত বলিলেন_হে রাজন্! বৈষ্ণবদিগের 

নিণ্মল ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলি পূর্বের ব্রহ্মা এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি 
বৈষ্ণবগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি_-আপনি 
বণ করুন ।২ 

সমস্ত সংস্কীরকন্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ চক্রাদিচিহৃধারণ। 
সমন্ত ( বৈষ্ণব) ব্রাক্ষণদিগের যথাবিধি উহা কর্তব্য । 
সেজন্য পূর্বে একজন নিষ্পাপ বিষুণভক্ত ব্রাক্মণকে 
আ'চা্যরূপে আশ্রয় করা উচিত ।৩-৪ 

তিনি বিশুদ্ধ সন্বগুণসম্পর্ন ও নববিধ যজ্ঞকর্ম্মের 

অনুষ্ঠাতা হইবেন । শ্রেষ্ট সম্প্রদায়ের সহিত তিনি যুক্ত 
থাকিবেন । শ্রেষ্টমন্ত্রসমুহের অর্থজ্ঞানে স্ুপপ্ডিত। জ্ঞান- 

জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্নং বেদবেদাঙ্গপারগম্ । 
শাসিতারং সদাচাধ্যৈঃ সর্বধর্মবিদাং বরম্ ॥৬ 
মহাভাগতং বিপ্রং সদ্দাচারনিষেবণম্ । 

আলোক্য সর্বশান্ত্রাণি পুরাণানি চ বৈঞুবাঃ।৭ 
তদর্থমাচরেদ্ যস্তু ম আচার্য উদ্াহৃতঃ | 

আস্তিক্যমানসং সন্ভিরুপেতং ধর্মবুসলমূ ॥৮ 

শ্রদ্দধানং সর্দাচারং গুরুশুশ্রাধতত্পরম্ । 

সংবগুসরং পরীক্ষ্যার্থে তং শিষ্যং শাসযেদ্ গুরু? ॥৯ 

তম্তাদে পঞ্চ সংস্কারান্ কুর্ধ্যা সম্যগ.বিধানতঃ। 
প্রাতঃ স্াত্বা শুচে দেশে পুজযিত্বা জনার্দনম্ ॥১০ 

ন্নানং শিষ্য সমানীয় তেনৈব সহ দেশিকঃ। 
স্নাপ্য পঞ্চমুতৈর্ ব্যৈশ্চক্রাদীনর্চয়েত্ততঃ ॥৯১ 

বৈরাগ্যসম্পন্ন, চারিটি বেদ ও ছয়টা বেদাঙ্গে পারদর্শী, 
সদ্ আচার্যোর নিয়ন্ত্রণদ্ধারা স্থশাসিত, সকল ধর্মের 
তাশুপধ্যবেস্তা, মহাভাগবত অর্থাৎ তাদৃশ-লক্ষণা খ্বিত 

শ্রীভগবদ্ভক্তদের প্রধান, সদাঁচারসেবী সেই আচার্য্যকে 
গুরুরূপে আশ্রয় করিবে 1৫-৭ 

সমস্ত শান্ত্র ও পুরাণসমূহ আলোচন! করিয়া তাহার 
তাৎপধ্য অনুসারে যিনি স্বয়ং অনুষ্ঠান করেন, তাহাঁকেই 
আচাধ্য বলা হয়।৮ 

এতাদৃশ গুরু আন্তিক্যভাব-সমম্িতচিত্ত, ধগ্মানুরক্ত, 
সজ্জনগণ কর্তৃক সমাদৃত, শ্রদ্ধাশীল, সদাচার-পরায়ণ, 

গুরুশুশ্রীধাতত্পর শিষ্কে পরীক্ষার জন্য সংবতদর 
নিজশাসনে রাখিবেন ।৯ 

প্রথমতঃ যথাবিধি তাদ্বশ শিষ্যের পঞ্চসংস্কার গুরুই 

সম্পন্ন করিবেন। গুরু প্রাতঃকাঁলে ন্ানপূর্বক পবি্র- 

স্থানে বসিয়৷ শ্রীভগবান্ জনার্দনকে পূজ1 করত ন্নানপৃত- 
শিষ্যকে আনিয়া তাহার সহিত পঞ্চগব্য ও পঞ্চাম্বত দ্বারা 
চক্রাদিকে স্নান করাইবেন এবং তাহার পর তাহাদিগকে 
পুজা করিবেন ।১০-১১ 



বন্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

পুষ্পৈধ্ পৈশ্চ দীপৈশ্চ নৈবেছ্যৈধিবিধৈরপি। 
তত্তৎপ্রকাশকৈর্ম স্ত্রৈরর্চয়েৎ পুরতো। হরেঃ ॥১২ 
অগ্মৌ হোমং প্রকুরবাঁত ইখ্যযাধানাদিপুর্বকমূ। 
পৌরুষেণ তু সুক্তেন পায়সং ঘ্বতমিশ্রিতম্ ॥১৩ 
আজ্যেন মূলমন্ত্রেণ হুত্বা চাষ্টোত্তরং শতমৃ। 
বৈষ্ণব্য। চৈব গায়ত্র্যা জুহুয়াণ প্রযতো গুরুঃ ॥১৪ 
পশ্চাদগ্নো বিনিক্ষিপ্য চক্রাগ্যায়ুধপঞ্চকম্ । 
পুজযিত্বা সহআ্রারং ধ্যাত্বা তদ্বহ্িমগুলে ॥১৫ 
ষড়ক্ষরেণ জুহুয়াদাজ্যং বিংশতিসংখ্যয়। | 
সর্বৈশ্চ হেতিমন্ত্ৈশ্চ একৈকাঙ্যানৃতিং ক্রমা ॥১৬ 
ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা স শিষ্ো৷ বহ্িমাত্মবান্। 

নমস্কত্য ততো বিষু্ং জণ্ত। মন্ত্রবরং শুভম্ ॥১৭ 
প্রাউত্রুখং তু মামাসীনং শিঘ্যমেকা গ্রচেতসমূ। 
প্রতপেচ্চক্র-শঙ্খো দ্বৌ৷ হেতিভির্মন্ত্রমুচ্চরন্ ॥১৮ 

পুষ্প, ধৃপঃ দীপ ও বিবিধ নৈবেগ্ঠ দ্বারা ইফ্টতৰ- 
প্রকাশক তত্তম্মন্ত্রের অবলম্বনে সম্মুখভাগে শ্রীহরির 
অচ্চনা করিবে । যন্তন্তকাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া তাহার 
দ্বারা অগ্নি প্রস্বালিত করত তাহাতে হোম করিবে। 

পুরুষসূক্ত দ্বারা ঘৃতমিশ্রিত পরমান্ন ও ঘৃত দ্বার! মূলমন্ত্র 

সাহায্যে অফ্ৌোত্তরশত হোম করিবে। গুরুদেব 

বিষুগায়ত্রী দ্বারা সংযতচিত্তে হৌম করিবেন ।১২-১৪ 

পরে চক্রাদি পঞ্চ আুধচিহ্নগুলি অগ্লিতে নিক্ষেপ 

করিবে। সহজ্রারস্থিত ইষ্টকে ধ্যান করত এঁ বহ্ধিম গুলে 

ষড়ক্ষর মগ্র (“& বিষ্ণবে স্বাহা” ) দ্বার! বিংশতিসংখ্যক 

হোম করিবে । সর্বত্র “চক্রান্ঠাযুধ” ইত্যাদি মূলমন্ত্র 

দ্বারা এক একটা দ্বতানছতি দ্রিবে ।১৫-১৬ 

পরে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া আতাবান্ শিষ্যসহিত 
সেই গুরু শ্ত্রীবিষ্ণকে প্রণাম করত মঙ্গলময় মন্ত্র জপ 
করিয়া পূর্ববমুখে উপবিষ্ট একাগ্রচিত্ত শি্যাকে শঙ্্মন্ 
উচ্চারগপূর্ববক শিষ্কের দক্ষিণবানুতে হোমাগ্সি-প্রতপ্ত 
চক্র, বামবাছুমুলে প্রতপ্ত শঙ্খ-চিহ্ছ, ললাটমধ্যে গদাচিন্ন, 

দক্ষিণে তু ভূজে চক্রং বামাংশে শঙ্গমেৰ চ। 

গদাঞ্চ ভালমধ্যে তু হৃদয়ে নন্দকং তদা ॥১৯ 
মস্তকে তু তথা শাঙ্গ মন্কয়েদ্ বিমলং তদ1 | 
পশ্চাৎ প্রক্ষাল্য তোষেন পুনঃ পুজাং সমাচরেৎ ॥২ 

হোমশেষং সমাপ্যাথ বৈষ্ণবান্ ভোজয়েসতঃ। 
এবং তাপক্রিয়াঃ কাযা বৈষ্ঃব্যঃ কলাষাপহাঃ ॥২১ 

প্রধানং বৈষবং তেষাং তাপসংস্কারমুত্তমম্ | 
তাপসংস্কারমাত্রেণ পরাং দিদ্ধিমবাপু,য়া ॥২২ 

কেচিতু, চক্র-শঙ্খৌ দ্র প্রতপ্রৌ বাহুমুলয়োঃ। 
ধারয়স্তি মহাত্সানশ্ব্রমেকং তু চাপরে ॥২৩ 

বৈষ্ঞবানাং তু হেতীনাং প্রধানং চক্রমুচ্যতে । 

তেনৈব বাহছমূলে তু প্রতপ্েনাঙ্কয়েদ্ বুধ; ॥২৪ 
জাতপুত্রে পিতা ন্নাত্বা হোমং কুত্ব। বিধানতঃ। 
তেনাগ্নিনৈব সন্তগুচক্রেণ ভূজমুলয়োঃ ॥২৫ 

স্হাদয়ে বাশ্ুদেবের খড় গচিহ্ন ও মস্তুকে নিশ্মলভাবে 
বিষুধনুর চিহ্ন অঙ্কন করিবেন। পরে জল দ্বারা সমস্ত 
্রক্ষালিত করিয়া পুনরায় পূজা করিবে ।১৯-২০ 

হোম সমাপন করিয়া বিষুণ্ভক্তদিগকে ভোজন 
করাইবে। এইরূপভাঁবে বৈষ্বগণের সর্ধপাঁপহা'রী 

তাপসংক্কারক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে ।২১ 

বৈষ্বদের সংক্কীরগুলির মধ্যে তাপসংস্কারকার্য্যই 
সর্বশ্রেষ্ঠ । তাপসংস্কারমাত্রেই শ্রেঠ জিদ্ধিলাভ হইয়া 
থাকে ।২২ 

কোন কোন মহাত্মা প্রতপ্ত শঙ্খ ও চক্রচিহ দুইটা 

ছুইবাহুমূলে ধারণ করিয়া থাকেন, কেহ বা! চক্রচি্ধই 
বনমূলে ধারণ করেন ।২৩ | 

বৈষ্ঝবদের আধুধমধ্যে চক্রই প্রধান। ম্ৃতরাং সেই 
প্রতপ্ত চক্রচিহ্ছই বৈষ্ণবগণ বাহুমুলে অস্থিত করেন 1২৪ 

পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে জাতকর্দ-সংস্কার-সময়ে পিতা 
স্লান করিয়া ষখাবিধি হোম করত.এ হোমাম্ি, ছারা 



৬ 'ধ্য-শাস্্ি 

অঙ্কযিত্বা শিশোঃ পশ্চান্নীম কুর্ধ্যাচ্চ বৈষণবমূ। 
পশ্চাৎ সর্ববাণি কর্মাণি কুর্বাতান্ত বিধানতঃ ॥২৬ 

অঙ্কয়িত্বা ন চক্রেণ কিঞ্চিৎ কর্ম সঞ্চরেৎ | 

তৎসর্বং যাতি বৈকল্যমিষটাপূর্তাদিকং নৃপ ॥২৭ 

কারয়েন্ মন্ত্রদীক্ষায়াং চক্রাগ্যাঃ পঞ্চহেতয়ঃ | 

চক্রং বৈ কর্ম সিধ্যর্থং জাতকর্মণি ধারয়েৎ ॥২৮ 

অচক্রধারী বিপ্রস্ত সর্বকর্মন্থ গহিতঃ | 
অবৈষ্ণবঃ সমাপন্নো নরকং চাধিগচ্ছতি ॥২৯ 

চক্রাদদি চিহ্নরহিতং প্রাকৃতং কলুষান্বিতম্। 
অবৈষ্ণবন্ত তং দুরাৎ শ্বপাকমিব সন্ত্যজেও ॥৩০ 
অবৈষ্ণবস্তু যে বিপ্রঃ শ্বপাকাদধমঃ স্মৃতঃ 
অশ্রদ্ধেযে হাপাউ-ক্তেয়ো রৌরবং নরকং ব্রজেও ॥৩১ 

অবৈষ্ঞবন্ত যে! বিপ্রঃ সর্বধর্মযুতোহপি বা। 
স পাধণ্ডেতি বিজ্ঞেয়ঃ সর্বকর্মস্থ নার্ভতি ॥৩২ 

সন্তপ্ত চক্রের চিহ্ন শিশুর বাহুমুলদ্বয়ে অঙ্কিত করিয়া পরে 

প্রীবিষু্বিষয়ক নামকরণ করিবে। পরে বিধানুমারে এ 

শিশুর অবশিষ্ট কর্ম্মসমূহ সম্পন্ন করিবে ।২৫-২৬ 

হে রাজন! চক্রচিহ্ন অস্কিত না করিয়া অন্য যাহা 

কিছু কণ্মা সম্পাদন করা হউক না কেন, তশুসমন্ত 

ইপূর্তাদি কর্্দ বিফল হইবে। মন্ত্রদীক্ষাতে পঞ্চ 

অন্ত্রচিহসংস্কীর-কন্মী করিবে। কর্মসাধনের জন্য 

জাঁতকর্ম্ে চক্রচিহ্ন ধারণ করিবে ।২৭-২৮ 

চক্রচিহু ধারণ না করিলে সেই ব্রাহ্মণ সমস্ত কর্মে 

নিন্দনীয় এবং তিনি অবৈষ্ণব হুইয়া নরকগতি লাভ 

করিবে। চক্রাদিচিহুশূন্ত পাপান্থিত সেই ইতর সাধারণ 
অবৈষ্বকে চগ্ডাঁলের ন্যায় সমস্ত কন্মেই পরিত্যাগ 
করিবে 1২৯৩০ 

ষে অবৈষ্ণব, সে চণ্ডাল হইতেও অধম, সে অশ্রন্ধেয়, 

তাহার সহিত পঙ্ভ্তিভোজন নিষিদ্ধ এবং সে 

রৌরবনরকে গমন করিবে 1৩১ * 

ষে ব্রাঙ্ষণ বৈঞুব নহে, সে সমস্ত ধর্্মানুষ্ঠান 

তম্মাচ্চক্রং বিধানেন তণ্তং বৈ ধারয়েদ্ দ্বিজঃ | 
সর্বাশ্রমেষু বদতাং স্ত্রীণাঞ্চ শ্রতিচোদনাৎ ॥৩৩ 

অনায়ুধাসে। অন্তরা অদেব! ইতি বৈ শ্রুঃতিঃ। 

চক্রেণ তামপবপ ইত্যুচা সমুদ্বাহৃতম্ ॥৩৪ 

অপেথমস্কমিত্যুন্তং বপেতি শ্রবণং তদা ॥ 
তম্মাদ্ বৈ তগুচক্রম্ চাঙ্কনং মুনিভিঃ শ্রুতম্ | 
পবিত্রং বিততং ব্রাহ্গং প্রভোর্গাত্রে তু ধারিতম্ ॥৩৫ 

শ্রুত্যৈব চাক্কয়েদ্ গাত্রে তদ্ত্রহ্মলমবাপ্তয়ে | 
যত্তে পবিত্রমক্ষিষ্যমগ্নেবিততমন্তরা ॥৩৬ 

ব্রন্মেতি নিহিতং নৈব ব্রন্মণঃ শ্রতিরহিতম্। 

পবিত্রমিতি চৈবাগ্নিরগ্লি্বৈ চক্রমুচ্যতে ॥৩৭ 

অগ্নিরেব সহমআ্রীরঃ সহস্র নেমিরুচ্যতে । 

নেমিতপ্ততনুঃ সৃধ্ে৷ ব্রক্মণা সমতাং ব্রজন্ ॥৩৮ 

যন্তে পবিত্রমচ্চিষ্যমগ্রেস্ত বৈ স্ুনিহিতঃ | 
দক্ষিণে তু ভূজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্ বৈ স্থদর্শনম্ ॥৩৯ 

পরায়ণ হইলেও পাষণ্ড ।  সর্বকর্মেইে সে 

অনধিকারী ।৩২ 

অতএব বিধান অনুসারে (বৈষ্ণব ) ত্রাঙ্ষণ প্রতপ্ত 

চক্র ধারণ করিবেন। সমস্ত আশ্রমনিবাসী ব্যক্তিদের 

স্্রীদেরও শ্রুতির বিধি অনুসারে তণ্ডচক্রধারণ বিধেয় ।৩৩ 

“অনায়ুধাসো অন্ুরা অদেবা” ইত্যাদিই শ্ুতিবাক্য। 
শর্তির অর্থ এইরূপ-যাহারা শ্রীভগবানের চক্রাদি 
আয়ুধচিহ্ন ধারণ করে না, তাহারা অস্থর, তাহারা 

ছ্োতনন্ঘভীব দেবতা নহে অর্থাৎ তামসিক-বৃত্তি। 

“চক্রেণ তামপবপ” ইত্যাদি খগ্বাক্যই উদাহরণ । 

শ্রুতির তাৎপর্য্য- চক্রাদি আয়ুধের অন্কনদ্ধারাই সেই 
তামসবৃত্তি ছেদন বা অপনয়ন কর 1৩৪ 

পূর্বেবাক্ত শ্রুতিনির্দি অপ-শব্দের অর্থই অঙ্কন কর। 
এইজন্যই পরে শ্র্তি বপ-শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন । 

অতএব ন্বশরীরে তণ্তচক্রের অঙ্কন ( চিহুধারণ ) মুনিগণ 
নির্গিষ্ট করিয়াছেন । পবিত্র, বিস্তৃত ( ন্ুস্পঞ্ট ), ব্রহ্ধ- 
জ্যোতিংপূর্ণ এ চিহ্ন গরভুর (শ্রীকৃষ্ণের ) অঙ্গেও চিহ্নিত 
আছে। শ্রুতির বিধি অনুসারেই ব্রহ্বম্বরূপপ্রাপ্ডিয় জন্য 



বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

 সব্যে তু শঙাং বিভূয়াদিতি ব্রহ্মবিদে। বিছুঃ 
ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ প্রোক্তং বিষ্টোশ্চক্রস্া ধারণমৃ॥৪ ০ 
পুরাণেষ্ংতিহাসেষু সাত্বিকেষু স্মৃতিষ্পি। 
শঙ্বাচক্রোর্ধপুণ্ডাদিরহিতং ব্রাহ্মণ নৃপ ॥৪১ 
যঃ শ্রান্ধে ভোজয়েদ্ বিপ্রঃ পিত্ ণাং তম্ত হুর্গতিঃ। 
শঙ্খ-চক্রোর্ধপুণ্ডণদিচিহ্হৈঃ প্রিয়তমৈর্থরেঃ ॥৪২ 
রহিতঃ সর্বধর্মেভ্যশ্চ্যতো নরকমাপু,য়াৎ। 
রুদ্রার্চনং ত্রিপুণ্ুস্য ধারণং ত্র দৃশ্ঠতে ॥৪৩ 
তচ্ছদ্রাণাং বিধিঃ প্রোক্তো৷ ন দ্বিজানাং কদাচন। 
প্রতিলোমানুলোমানাং দুর্গাগণমুভৈরবাঃ ॥8৪ 
পুজনীয়া যথার্থেন বিল্ব-চন্দনধারিণঃ | 
যক্ষ-রাক্ষন-ভূতানি বিদ্যাধরগণস্তদা ॥৪৫ 

অঙ্গে এ আয়ুধচিহ্ন ধারণ করিবে । হে অগ্নে! তোমার 
মধে যে স্বিস্তৃত (ব্রহ্ম) তেজ, উহ্বাই পরম পবিত্র । 

ব্রহ্ম জগতের আধেয় পদার্থরূপে কোথাও নিহিত নাই, 
পরন্ত ব্রঙ্গের মধ্যেই সমস্ত নিহিত,__ইহাই বেদের 
সারকথ!। “অগ্নির্বৈ চক্রমুচাতে” ( অগ্নিই চক্রত্বরূপ ) এই 
শরতিধাক্য অনুসারে এ চক্র অগ্রিতুল্য পবিত্র । শিরস্থিত 
সহত্রদল পল্পই অগ্নিম্বরূপ. উহাই চক্র, দলগুলিই চক্রের 
নেমিশ্বরূপ, এ নেমিগুলি তপ্ত হইলেই উহা সূর্যাস্বরূপ 
হয়। স্থতরাং এ চক্র ব্রন্মের সহিত তুলাতা প্রান সূর্য্য 
ও অগ্রিস্বরূপ । হে চক্র! অগ্নির যে পবিত্র তেজ, তাহাই 
তোমাতে স্থন্দররূপে নিহিত আছে। এইজন্য দক্ষিণ 

বাহুতেই ব্রাহ্ষণ সুদর্শন চক্র (চিহ্ন) ধারণ করিবে । বাম 

বাহুতে শখ্খচিহ্ছ ধারণ করিবে-ব্রহ্মজ্ঞগণ ইহাই জানেন। 
ূর্বেবাক্ত শ্রতিসকল দ্বারা বেশ জান। যাইতেছে-- 
শ্রীবিষুণর চক্রচিহ্ম ধারণ করিবে ।৩৫-৪০ 

(শান্পকল কেহ সান্বিক, কেহ রাঁজসিক ও কেহ 
তামসিক।) তন্মধ্যে সাত্তিক পুরাণসকলে, রামায়ণাদি 
ইতিহামে ও স্মতিশান্ত্রে নির্দিষ্ট আছে-শঙ, চক্র, 
উদ্বপুণ্ড_ প্রভৃতিশৃষ্ঠ ব্রাঙ্মণকে যে ব্যক্তি শ্রাঙ্ধে ভোজন 
করাইবেন, তাহার পিতৃলোকের হুর্গতিই হইয়! থাকে । 
সতরাং শ্রীহয়ির শব্খ-চত্র-উদ্ধিপুণ্তাদি শ্রিয়তমচিহশূ্ঠ 
ব্যক্তি সর্ধবধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া নরকে গমন করে। 

চণ্ডালানামর্চনীয়া মগ্য-মাংসনিষেবিনাম্। 
স্ববর্ণবিহিতং ধর্মমেবং জ্ঞাত! সমাচরেত ॥৪৬ 

রুদ্রার্চনাদ্ ব্রাহ্মণস্ত শুদ্রেণ সমতাং ব্রজেণ। 
যক্ষ-ভূতার্চনাৎ সগ্শ্চগ্ডালত্বমবাপুয়াত ॥৪৭ 

ন ভন্ম ধারয়েদ্ বিপ্রঃ পরমাপদ্গতোহপি বা। 
মোহাদ্ ব! বিভূয়াদ্ যস্ত স স্ুরাপো! ভবেদ্ প্রুবম্ ॥৪৮ 

তির্য্যক্ পুগডুধরং বিপ্রং পট্টাম্রধরং তথা। 
শ্বপাক ইববীক্ষেত ন সম্ভাষেত কুত্রচিও ॥ 
তন্মা্ দ্বিজাতিভিধার্ধ্যমূর্ধপুণ্ডং বিধানতঃ ॥৪৯ 

মুদ] শুভ্রেণ সততং সাম্তরালং মনোহরম্ । 

স্নাত্বা শুদ্ধেহপি পুর্বাে বিষুমভ্যচ্য দেশিকঃ ॥৫০ 

রুদ্রের অর্চন ও ত্রিপুণ্ডে-র ধারণমাত্র ষে স্থানে 

দেখা যায়, তাহা শুদ্রের কর্তব্য বিধি বলিয়া উল্লিখিত 
আছে, কখনও উহা ব্রাহ্মণের কর্তব্য বিধি নহে। 

ভূত, প্রেত ও রুদ্র প্রভৃতি ছূর্গার গণ ও তত্তুল্য 
ভীষণ দেবগণ প্রতিলোম ও অনুলোম জাতিদেরই 
পূজনীয়। যথাযোগ্য বিল্পপত্র ও চন্দনধারী, যক্ষ- 
রাক্ষদ ও ভূতগণ এবং বিষ্ভাধরগণ মগ্যমাংসভোজী 
চাগডালদেরই পূজনীয়। এইরূপ স্ববর্ণবিহিত ধর্দ্মতত্ব 
জানিয়! ( বৈষ্বগণ ) তাহার আচরণ করিবে ৪১-৪৬ 

ব্রাহ্মণ কত্রের অর্চনা করিলে শূত্রতুল্য হইয়া থাকে । 
(রুদ্র শিবের গণবাচক শব, শিব নহেন ) এবং যক্ষ ও 

ভূতগণের অর্চনাদ্বার! তৎক্ষণাৎ চাগুালত্ব প্রাপ্ত হইতে 
হয়। অত্যন্ত আপদ্গ্রস্ত হুইয়াও (বৈষ্ণব) ব্রাক্ষণ ভম্ম 
ধারণ করিবে না; অজ্ঞানবশতঃ বৈষ্ণব ভস্মধারণ 
করিলে সে নিশ্চয়ই মগ্ঘপায়ীতুল্য পাপী হয়।৪৭-৪৮ 

তির্যযক্পুণ্ু ধারী এবং পট্র-বস্ত্রধারী (বৈষ্ণব) 
ব্রা্ধণকে চগ্ালের হ্যায় দেখিবে, তাহার সহিত 

সম্তাবণ করিবে না। অতএব বৈষ্ব-ছিজাতিগণ 

যথাবিধি উদ্ধ'পুণ্ড_, ধারণ করিবে ।8৯ 
এঁ উদ্ধপুণ্ডে র মধ্যেন্ুভম্ৃত্তিকা দ্বারা রেখা অঙ্কন 

করিবে। গুরু স্নান করত বিশুদ্ধ হইয়া পূর্ববান্ধে 
শ্রীবিষুঃকে অর্চনা করিষেন 1৫ « 



আধ্য-শান্ত 

স্নাতং শিষ্যং সমাহুয় হোমং কুর্বাত পুর্বব। 
পরোমাত্রেতি সুক্তেন পায়সং মধুমিশরিতম্ ॥৫১ 
হুত্বাহথ মূলমন্ত্রেণ শতমফ্টোভ্ভরং ঘ্বৃতষ্ ! 
স্থগিলে তু ততঃ পশ্চান্মগ্ডলানি যদ ক্রমাৎ ॥৫২ 

দিক্ষষট মধ্যে চত্বারি বিন্যাসে পুরতো হরেঃ। 
বিলিখেতত্র পুগ্ডাঁদি বিস্তারায়ামভেদতঃ ॥৫৩ 

তেষ্চয়েততো ধীমান্ কেশবাদীননুক্রমা। 

তত্র তত্র চ তন্মৃতিং ধ্যাত্ব! মান্ত্রৈঃ সমর্চয়ে ॥88 
গন্ধ-পুষ্পাদি সকলং মন্ত্রেৈবার্চয়েদ্ গুরুম্। 
প্রদক্ষিণমনুব্রজ্য স শিষ্যঃ প্রণমেতৃথা ॥৫৫ 

তদ্বাহে৷ নিক্ষিপেচ্ছিষ্যঃ কেশবাদীননুক্রমাণ। 
হৃদি বিন্যস্ত পুণ্তাণি গুরূক্তানি স বৈষ্ঞবঃ ৫৬ 

শুভ্রেণৈব মুদ! পশ্চাদ্ বিভূয়া স্থদমাহিতঃ 
ত্রিসন্ধ্যান্্ মদ! বিপ্রো যাগকালে বিশেষতঃ ॥৫৭ 

তগুপরে স্ন্নাত শিষ্যকে আহ্বান করত পূর্বেবান্ত বিধি 

অনুসারে “পরোমাত্রা” ইত্যাদি সৃক্তদ্বারা মধুমিত্রিত 

পায়সের হোম করিবেন। অনম্তর মূলমন্ত্র (ওঁ বিষ্ণবে 

স্বীহা ) দ্বারা অস্টৌত্তরশত ঘ্ৃতানুতি প্রদান করিবেন । 
তারপর যথাক্রমে স্থপ্ডিলে মণ্ডল অঙ্থিত করিবেন 1৫১ ৫২ 

তারপর অষ্টদিকের মধ্যে 'শ্রীহরির সম্মুখে শঙ্খ, চক্র, 
গদা ও পল্পা এই চারিটি আমুধচিহন মগডুলে অঙ্কিত 
করিবেন এবং তথায় দের্য ও বিস্তারভেদে 

পু দি অস্কনপূর্ববক নির্ম্ঘলবুদ্ধি শ্রী তাহাতে 

যথাক্রমে কেশবাঁদিকে পূজা করিবেন। মেই সেই 

আমুধে কেশবাদিকে ধান করত তত্তৎ মন্ত্র দ্বারা পুজা 
করিবেন 1৫৩-৫৪ 

পরে শিষ্য গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা শ্রীগুরুকে পুজা করিবে। 
শ্রীগুরুকে প্রদক্ষিণ করত প্রণাম করিবে । শিষ্য বাঁছতে 

কেশবাদিকে স্থাপন করিবে । পরে বিষুভক্ত সেই শিল্ঠ 
গুরূপদেশক্রমে হৃদয়ে পুগু_*বিগ্যাস করিবে 1৫৫-৫৬ 

গুদ্রমৃত্তিকা দ্বারা এ ?বস্ঃব-শিষ্য একাগ্রচিত্তে 
ত্রিসন্ধ্যাকালে পুগু-দি ধারণ করিবে । বিশেষতঃ, 

যাঁগাঁদি সময়ে অবশ্ঠাই করিবে 1৫৭ 

শ্রাদ্ধে দানে তথা হোমে স্বাধ্যায়ে পিতৃতর্পণে । 

শ্রদ্ধালুরর্ধপুণ্তণি বিভুয়াঁদ্ দ্বিজসত্তমঃ ॥৫৮ 
শ্রাদ্ধো হোমস্তথ! দানং স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্ । 

ভন্মীভবতি তৎসর্বমুধ্বপুণ্ুং বিনা কৃতম্ ॥৫৯ 
উধ্বপুণ্ড.ং বিনা যস্তু শ্রাদ্ধং কুরবাত স দ্বিজঃ | 
সর্ধং তদ্রাক্ষসৈন্নাতং নরকং চাধিগচ্ছতি ॥৬০ 

উধ্বপুণ্ু,বিহীনস্ত যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়েদ্ দ্বিজম্ | 

অশ্নস্তি পিতরস্তস্ত বিগ্মু্রং নাত্র সংশয়ঃ ॥৬১ 

তম্মাভ, সততং ধাধ্যমুধ্বপুণ্ড.ং দ্বিজম্মনা | 
ধারয়েন্ন তির্ধ্যক্ পুণ্ু,মাপগ্যপি কদাচন ॥৬২ 
তির্ধ্যকৃপুণ্ডধরং বিপ্রং চণ্ডালমিব সন্ত্যজেৎ | 

সোহনহ? সর্বকৃত্যেষু সর্বলোকেষু গহিতঃ ॥৬৩ 

উধ্বপুণ্ডবিহীনঃ সন্ সন্ধ্যাকণ্ম সমাচরেৎ। 
সর্বং তদ্রাক্ষসৈর্নীতং নরকঞ্চ স গচ্ছতি ॥৬৪ 

্রাহ্মণত্রেষ্ঠ বৈষ্ণব শ্রাদ্ধকালে, দানসময়ে, হোম- 
কালে, স্বাধ্যায় (বেদপাঠ ও জপ) ও পিতৃতর্পণসময়ে, 

রদ্ধাপূর্ববক উর্ধপু দি ধারণ করিবেন ।৫৮ 
উদ্ধীপু্ত, বিনা শ্রাদ্ধ, হোম, দান, স্বাধ্যায় (জপ ও 

বেদপাঠ ) এবং পিতৃতর্পণ সমস্তই ভন্মীভূত ( অর্থাৎ 
নিচ্ষল ) হয়।৫৯ 

উর্ধপুণ্ড ব্যতীত বৈষ্ঞব-দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্য )যদ্দি শ্রান্ধাদি করে, ততসমস্তই রাক্ষসে গ্রহণ 
করে এবং কর্তা নরকে গমন করে ।৬০ 

উর্ধপুণ্ড_বিহীন হইয়। যেব্যক্তি শ্রানধে ব্রাহ্মণভোজন 
করায়, এঁ শ্রাদ্ধকর্তার পিতৃগণ বিষ্টা-মুত্র ভোঁজন করেন 
_এবিষয়ে সন্দেহ নাই অর্থাৎ এ শ্রান্ীয় দ্রব্য বিষ্টা-মত্র 
তুল্য অপবিভ্র হয়।৬১ 

অতএব বৈষ্ণব-দ্বিজাঁতিগণ সতত উদ্ধাপুণ্ড_ ধারণ 

করিবে। বিপদ্কালেও কখনও বৈষ্ঞবগণ বক্রভাবে 
ত্রিপুণ্ড..ক ধারণ করিবে না ৬২ 

তির্য্যক্পুগ্ড ধারী বৈষ্ণবক্রাক্ষণকে চগ্ডালের শ্যায় 
পরিত্যাগ করিবে। (যেহেতু )সে যে-কোনও দৈব ও 
পৈত্রকার্যে উপযোগী ও অধিকারী নহে; লমন্তলোকেই সে 
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যদি স্যাতু, মনুষ্যাণামূধ্ব পুণ্ু,বিবজিতমৃ। 
দ্র্টব্যং নৈব তণুকিঞ্চিৎ শ্মশানমিব তন্তবেত ॥৬৫ 
উধ্বপুণ্,ং মৃদা শুভ্রং ললাটে যস্যা দৃশ্যাতে | 
চগ্ডালোহপি হি শুদ্ধাত্ব! বিষ্ুলোকে মহীয়তে ॥৬৬ 
উ্বপুণ্ুস্য মধ্যে তু ললাটে স্থমনোহরে | 
লক্ষ্যা সহ নমাসীনেো! রমতে তত্র বৈ হরিঃ ॥৬৭ 
নিরন্তরালং ঘঃ কৃর্ধ্যাদুধ্ব'পুণ্ডং দ্বিজাধমঃ 
সহি তত্র স্থিতং বিষু শ্রিয়ঞ্চেব ব্যপোহতি ॥৬৮ 
অথেদমুর্্বপুণ্ু.স্ত যঃ করোতি দ্বিজাধমঃ | 
কল্পকোটি সহআণি রৌরবং নরকং ব্রজেত ॥৬৯ 
তম্মাদ্রাগাছিতং পুণুং ধরেদ্ বিষুপদাকৃতি। 

ললাটাদিষু চাঙ্গেযু সর্ব্বকর্মস্ত বৈষ্ণবঃ ॥৭০ 

নাসিকামূলমারভ্য ললাটান্তেষু বিন্যাসে | 

অন্বলদ্বয়মাত্রস্ত মধ্যচ্ছিত্রং প্রকল্পয়েহ ॥৭১ 

নিন্দিত। উর্ধপুণ্ড বিহীন হইয়! যিনি সন্ধ্যা ও; 

পার্থর চাঙ্গুলমাত্রস্ত বিশ্যাসেদ্ দ্বিজসত্মঃ | 
'পুগুযাণামস্তরালে তু হারিদ্রাং ধারয়েচ্ছিম্বমু ॥৭২ 
ললাটে পৃষ্ঠয়োঃ কণ্ঠে ভূজয়োরুভয়োরপি 
চতুরহগুলমাত্রস্ত বিভূয়াদায়তং দ্বিজঃ ॥৭৩ 
উরস্থষ্টাঙ্গুলং ধার্্যং ভূজয়োরায়তং তদা। 
উদরে পার্্য়োন্নিত্যমায়তন্ত দশান্গুলম্ ॥৭8 

কেশবাদি নমোহস্ভৈশ্চ প্রণবাগ্যৈরনুক্রমা। 
ললাটে কেশবং রূপং কুক্ষো নারায়ণং ন্যাসেৎ ॥৭৫ 
বক্ষ-স্থলে মাধবঞ্চ গোবিন্দং কটদেশতঃ | 
বিষুওঞ্ দক্ষিণে পার্খে বাহৌ চ মধুসুদনমূ ॥৭৬ 
ত্রিবিক্রমস্ত বাহবংশে বামনং বামপার্শবতিঃ। 

প্ীধরং বামবাহো তু হৃধীকেশং তদা ভূজে ॥৭৭ 
পৃষ্ঠে চ পল্মনাভন্ত গ্রীবে দামোদরং তদা | 
ততুপ্রক্ষালনতোয়েন বাস্থদেবেতি মুধনি ॥৭৮ 

পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে অঙ্গুলিদ্বয়পরিমিত মধ্যভাগে ছিদ্র 

কোনও অধ্যাত্ কনা করেন, তত্সমস্তই রাক্ষসে গ্রহণ ; করিয়া পুণু, বিন্যাস করিবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ছ্বিজাতিগণ 
করে এবং কর্তীর নরকগতি হয় ।৬৩ ৬৪ 

যদি কোনও বৈষ্ঞবমনুষ্যের কপাল উ্ধপুগু,শূন্য হয়, 
তাহা কখনও দর্শন করিবে না, এ ললাট শ্াশানের 

তুল্য অপবিত্র। যাহার ললাটে মৃন্ময় শুভ্র উদ্ধপুণ্ড, 
দেখা যায়, সে ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও পবিভ্রচিত্ত ; এবং 

সে অন্তে বিষুণলোকে গিয়া পুজিত হয় ।৬৫-৬৬ 
ললাটস্থিত স্থমনোহর উদ্জপুণ্ডের মধ্যে লক্ষ্মীর 

সহিত স্বয়ং গ্রীহরি সানন্দে রমণ করেন। যে দ্বিজীধম 

উদ্ধপুণু_ নিরন্তরাল অর্থাৎ ফাক না করিয়া অঙ্কিত 

করে, এ উর্ধাপুণ্ুস্টিত লক্ষ্মী ও শ্রীহরিকে সে দুরে 
তাড়াইয়! দেয় ।৬৭-৬৮ 

আরও তাঁদুশ উদ্ধপুণ্ড-নির্মীণকারী দ্বিজাধম সহস্র 
সহ কল্পকোটিকাল রৌরবনরকে অবস্থান করে। 

অতএব শ্রদ্ধা ও অন্ভুরীগের সহিত সমস্ত সদ্ধ্যাদি কর্মে 

বৈষ্ণবগণ ললাটাদি সমঘ্ত অঙ্গে বিষুণপদাকৃতি পুণ্ড_ 

(চিহ্ন ). ধারণ করিবে ।৬৯-৭০ 

নামিকার মুলদেশ হইতে আবম্ত করিয়া ললাট 

পার্খে অঙ্গুলপরিমিত পুণ্ড_ অঙ্কিত করিবে। পুর 

মধ্যভাগে হরিদ্রীভ শী অঙ্কিত করিবে ।৭১-৭২ 
ললাটে, পুষ্টপাশ্শদ্িয়ে, কণ্ঠে, উভয় বাহুতে চতুরঙ্গুল- 

পরিমিত দীর্ঘপুণ্ু. ধারণ করিবে । বক্ষঃস্থলে অস্টাঙ্গুল- 
পরিমিত এবং বাহুতেও ত্পরিমিত পুগু.। হইবে। 
উদরে ও পার্দ্বয়ে সর্বদাই দশাঙ্গুল-পরিমিত পুগু.. 
ধারণ কবিবে ।৭৩-৭৪ 

ওঙ্কারপূর্বক আদিতে কেশবাদি ও অন্ডে নমঃ দিয়া 
পুণ্ড,ক অঙ্কন করিবে অর্থাৎ “ও কেশবায় নমঃ” 
ইত্যাদিক্রমে অঙ্কিত করিবে। ললাটে কেশব 
ও উদরে নারায়ণমন্ত্প্বারা পণ. বিগ্যাস করিবে। 
বক্ষঃস্থলে মাধব, কদেশে গোবিন্দ, দক্ষিণপার্থে বিষুছ 
দৃক্ষিণবানৃতে মধুসূদন, দক্ষিণবাহছমূলে ত্রিবিজ্রম, 

বামপার্থে বামন, বামবাছতে শ্রীধর, বামবাহুমুলে 
হৃধীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ, গ্রীবায় দামোদর. প্রস্তুতি 
বাসুদেব-মন্ত্রে তত প্রক্ষালনজল দ্বার! উত্তমাঙ্গে পুগ্ু.ক 

অস্কিত করিবে। তশুতৎস্থামে তত্তদ্দেবতা-ুর্ধি 
1 

ৰা 
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কেশবস্ত স্রবর্ণাভঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ | 

শুর্লান্বরধরঃ সৌম্যে। মুক্তাভরণভূষিতঃ ॥৭৯ 
নারায়ণে ঘনশ্যামঃ শঙ্খ-চক্র-গদাসিভূৎ | 
গীতবাসা মণিময়ৈভূধণৈরুপশোভিতঃ ॥৮০ 
মাধবশ্চোতপলপ্রখ্যশ্চক্র-শার্গ-গদাসিভৃগ। 
চিত্রমাল্যান্বরধরঃ পুগুরীকনিভেক্ষণঃ ॥৮৯ 

গোবিন্দঃ শশিবর্ণঃ স্তাৎ পল্ম-শঙ্খ-গদাসিভৃু | 

রক্তারবিন্দপাদাজস্তপ্তকাঞ্চনভূষণঃ ॥৮২ 
গোৌরবর্ণে ভবেদ্ বিষুশ্চক্র-শঙ্া-হুলাসিভৃৎ | 
ক্ষৌমাম্ঘরধরঃ অ্র্থী কেযুরাঙ্গদভূষিতঃ ॥৮৩ 
অরবিন্দনিভঃ শ্রীমান্ মধুজি কমলাসনঃ। 
চক্রং শাঙ্গঞ্চ মুসলং পান্মং দোভিবিভত্যসৌ ॥৮৪ 
ত্রিবিক্রমো রক্তবর্ণঃ শঙ্খ-চক্র-গদাসিভূৎ 
কিরীট-হার-কেয়ুর-কুগুলৈশ্চ বিরাজিতঃ ॥৮৫ 

অঙ্কিত করিবে অর্থাৎ তত্তন্মন্ত্রে ততুততচিক্কের 

অঙ্কনই তত্তদ্দেবতাঁর অঙ্কন ।৭৫-৭৮ 

কেশব স্থবর্ণকান্তিতুল্য, শঙ্খচক্রগদাধারী, শুরু- 
বসনবিশিষ, সৌম্যাকৃতি, যুক্তীভরণভূষিত।৭৯ 

নারায়ণ মেঘের ন্যায় শ্যামব্ণ, শঙ্খ, চক্র, গদ। ও 

খড়গধারী, পীতবসন, মণিময় ভূষণ দ্বারা স্থুশোভিত। 

মাধব নালপদ্যাতুল্য বর্ণবিশিষ্ট, চক্র, ধনু, গদা ও 
খড় গধারী, বিচিত্রমাল্য ও বন্দ্রবিভৃষিত এবং শ্েতপদ্তুল্য 

নয়নছয় বিশিষ্ট |৮০-৮১ 

গোবিন্দ চন্দ্রের হ্যায় গু্রবর্”, পদ্মা শঙ্খ, গদা ও 

খড় গধারী, রক্তপন্মতুলা শ্রীপাদপন্স, তণ্তস্থবর্ণকাস্তি- 

ভূষণে বিভূষিত। বিষুঃ গৌরবর্ণ, চক্র; শঙ্খ, হল ও 

খড়ীধারী, ক্ষৌমবন্ত-পরিহিত, মাল্যভূষিত কেমুর ও 
অঙ্গদ (বালা) অলন্কত। পদ্মতুল্য সৌন্দর্য্যুক্ত, কমলাঁসন- 
সংশ্হিত, মধু-দৈত্যহারী, বাহুসমূহে চক্র, ধনু, মুষল ও পদ 
ধারণ করিয়া আছেন 1৮২-৮৪ 

তরিবিক্রুম রস্তবর্ণ,শঙ্খ, চক্র, গু! ও খড় গধারী,কিরীট 
(মুকুট )। হার, কেম়ুর ও কুগুল দ্বারা স্থশোভিত 1৮৫ 

বামনঃ কুন্দবর্ণঃ স্তাৎ পুগুরীকায়তেক্ষণ | 
দোভিবজ্ং গদাং চক্রং পদ্মং হৈমং বিভত্যসৌ ॥৮৬ 
প্রীধরঃ পুগুরীকাখ্যশ্চক্রশাঙ্গী চ পদ্মধূকৃ। 

রক্তারবিন্দনয়নো মুক্তাদামবিভূষিতঃ ॥৮৭ 

বিছ্যুদ্ বর্ণো হৃধীকেশশ্চক্র-শাঙ্গ-হলাসিভৃঙ | 

রক্তমাল্যান্বরধরঃ পুগুরীকাবতংসকঃ ॥৮৮ 

ইন্দ্রনীলনিভশ্চব্র-শঙ্খ-পন্ম-গদাধরঃ | 
পদ্মনাভঃ গীতবাসাশ্চিত্রমাল্যান্ুলেপনঃ ॥ 

দামোদরঃ সার্বভৌমঃ পন্ম-শাঙ্গীসি-শঙ্খভৃৎ ॥৮৯ 

গীতবাস! বিশালাক্ষো নানারত্ববিভূষিতঃ | 

এবং পুগুণি সততং ধারয়েদ বৈষণবোভমঃ ॥৯০ 

পুণ্ড সংস্কার ইত্যেবং শিষ্েনাপি চ কারয়ে 

মন্্রশেষং সমাপ্যাথ বৈষ্বান্ ভোজয়েন্ভতঃ ॥৯১ 

ইতি পুগুসংস্কীরো দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥ 

বামন কুন্দপুষ্পসদৃশবর্ণবিশিষ্ট, পুগুরীকের ্যাঁয় 
বিস্তৃত চক্ষুদ্ঘয় এবং বাছুসমূহ দ্বারা গদা, চক্র ও 
স্ববর্ণপল্প ধারণ করিয়া আছেন 1৮৬ 

শ্রীধর পুগুরীকতুল্যবর্ণ বিশিষ্ট, চক্র, ধনু ও পক্পুধারী, 
রক্তপল্লের ন্যায় নয়নযুক্ত ও মুক্তামালা-বিভৃষিত। 
হৃমীকেশ বিছ্যুতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, চক্র, ধনু, হল 
ও অসিধারী, রক্তবর্ণমাল্যে বিভৃষিত, পদ্পশ্রেণী তাহার 
অলঙ্কার 1৮৮ 

পল্মনীভ গীতবাস, বিচিত্রমাল্য ও নানা অনুলেপন- 
যুক্ত, ইন্দ্রনীলমণিতুল্য বর্ণবিশিষ্ট, চক্র, শঙ্খ, গদ1 ও 
পদ্মধারী। আর দামোদর সর্ববন্ূমির অধীশ্বররূপে 

বধিত (অর্থাত বুহণ্কার , পঞ্স, ধনু, খড়গ ও 

শঙ্খধারী। দামোদর পীতবাঁসা, বিশীলনয়নদ্বয়, নানারত্তে 
বিডভুষিত। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ এইরূপে পুগু,সকল ধারণ 
করিবেন 1৮৯-৯০ 

শিষ্কগণও এইরূপে পুগু.সংক্কার : করিবে। 
অবশিষ্ট মন্ত্রসকল সমাণ্ড করিয়া বৈষ্ণবদিগকে ভোজন 
করাইবে। ইহাই পুগু_সংস্কীর ।৯১ 

পুগড.সংক্কীর সমাপ্ত । 

৫ উপ ০০০ 



বদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ ১১ 

অথ বৈঞ্ণবানাং নামসংস্কারব্ণনিম্ 
তৃতীয়ং নাম সংস্কারং কুবৰাঁত শুতবাসরে ।৯২ 
স্নাত্বা সংপুজ্য দেবেশং গন্ধ-পুষ্পাদিভিগু রূন্। 
নামাধিদৈবতং পশ্চাৎ পুজয়ে€ প্রধতাত্মবান্ ॥৯৩ 
দ্বাদশৈব তু মাসাস্তব কেশবা গ্যৈরধিষ্ঠিতাঃ। 
আরভ্য মার্গশীর্ষং তু যদ সষ্থ্যা দ্বিজোত্তমঃ ॥৯৪. 

যন্মিম্মাসি ভবেদীক্ষা তন্মুর্তেনামচোদিতম্ | 
নৃসিংহ-রাম-কৃষ্তাখ্যং দালনাম প্রকল্পয়ে ॥৯৫ 

শক্ত্য দশাবতারাণাং বর্জয়েন্নাম বৈষ্ণব? | 
নাম দগ্যাহ প্রযত্তেন বৈষ্চবং পাপনাশনঘ্ ॥৯৬ 
যন্ত বৈ বৈষ্ণবং নাম নাস্তি চেতত, দ্বিজন্মনঃ | 
অনামিকঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্বকর্মম্থ গহিতঃ ॥৯৭ 

চক্রম্ত ধারণং যস্ত জাতকর্মণি সম্ভবেহ । 
তত্র বৈ মাসনামাপি দগ্যাদ্ বিপ্রো বিধানতঃ | 

বৈষ্ণবদিগের নামসংস্কার বর্ণন। । 
মঙ্গলময় দিনে নামকরণরূপ তৃতীয় সংস্কার করিবে। 

সান করিয়া দেবেশ ও গুরুদিগকে গন্ধাপুষ্পাদি দ্বারা 
পুজাপূর্ববক সংঘতচিত্তে নামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে 
পরে পুজা করিবে 1৯২-৯৩ 

বৈশীখাদি দ্বাদশ মাঁসই কেশব প্রভৃতি দ্বারা অধিষ্ঠিত 
অর্থাৎ কেশবাদি সেই সেই মাসের অধিদেবতা1 | মাগশীর্ষ 

( অগ্রহায়ণ ) মাস হইতে আরম্ত করিয়া যে মাসে দীক্ষা 

ধ্যাত্ব! সমর্চয়েন্নাম মুতিমন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥৯৮ 
ধুপং দীপঞ্চ নৈবেগ্ং তাশ্থুলঞ্চ লমপয়েৎ। 
প্রদক্ষিণমনুব্রজ্য ভক্ত্যা সম্যক প্রণম্য চ ॥৯৯ 

তন্মন্্ং মূলমন্ত্রং বা জপেৎু সহস্রলঙ্ঘয় | 
পশ্চাদ্ধোমং প্রকুর্বাত শতমঞ্টোত্রং হবিঃ ॥১০০ 
বৈষ্ণবৈরনুবাকৈশ্চ জুকুয়া সপিষা তদা। 
শাম দগ্যাৎ ততঃ শিষ্যং মন্ত্রতোষে সমাগ্ল,তঘ্ ॥১০১ 

ততঃ প্ুম্পাঞ্জলিং দত্বা হোমশেষং সমাপয়েণড। 
বৈষ্ুবান্ ভোজয়ে পশ্চাদ্দক্ষিণা্ভৈশ্চ 

তোষয়েু ॥১০২ 
এবং হি নাম সংস্কারং কুবাঁত দ্বিজসত্তমঃ | 
গুণযোগেন চান্যানি বিষ্ঞোর্নামানি লৌকিকে ॥১০৩ 
বিশিষ্টং বৈষ্ণবং নাম দর্বকর্মস্থ চোদিতমূ। 
হরেঃ পরং পিতুন্নাম যে৷ দদাত্যপরং স্তুতম্ ॥১০৪ 

গুরুনামের মুন্তিকে (তত তশ দেবতাকে ) ধ্যান করত 
তত্তৎ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে ।৯৮ 

ধূপ, দীপ, নৈবে্ভ ও তান্ুল সমর্পণ করিবে। 
প্রদক্ষিণ করত ভক্ভিপুর্বক প্রণাম করিয়া তাহার এ 
মন্ত্র অথবা মূলমন্ত্র সহঅসংখ্যক জপ করিবে। 
পরে ঘ্ৃত দ্বারা অস্টোত্তরশতসংখ্যক হোন করিবে। 
বৈষ্ণবগণ বেদমন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ঘৃত দ্বারা হোষ 
করিবে । পরে মন্ত্রৰপ জল দ্বারা সিক্ত করিয়া শিষ্যকে 

হইবে, সেই মাসের অধিদেবতা ( কেশবাদির অন্যতম ) ূ  নামদান করিবেন ।৯৯-১০১ 

নৃসিংহ, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম দাঁসান্ত: করিয়া কল্পনা তারপর পুষ্পাঁঞ্জলি দিয়া হোম শেষ করিবে এবং 

করিবে। বৈষ্ঞবগণ নামকরণে যথাঁশক্তি দশ অবতারের বিষুভক্তদিগকে ভোজন করাইবে। পরে দক্ষিণ! দ্বার! 
নাম ত্যাগ করিবে্। বিষু্বিষয়ক যে কোনও নাম তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে ।১০২ 

যতবুপূর্ববক দান করিবে, কারণ তাহাই পাপনীশক ।৯-৯৬ ্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বৈষ্ঞবগণ এইবূপে শামসংস্কীর 

যে বৈধণবের বিঞুবিষয়ক নাম নাই, তিনি অনামিক করিবে এবং লৌকিক কার্যেও গুণাধিকার অনুদারে 

অর্থাৎ নামশুগ্তরূপে প্রসিদ্ধ এবং সমস্ত কর্ম্েই তিনি বিষুঃর অন্য নামও দান করিবে ।১০৩ 
নিন্দনীয় ।৯৭ বিুসন্বন্ধীয় বিশিষ্ট নাম সমস্ত কর্মে প্রশস্ত । 

জাতক অনুষ্ঠানে যাহার চক্রচিহ্কের ধারণ সম্ভব পিতার নামও শ্রীহরিসন্বন্বীয় রাখিবে এবং অপরাপর 
হয়, সেই সময়ে যথাবিধি মাসের নামও কল্পনা করিবে। পুন্রকেও শ্রীহরির নাঁমদান করিবে ।১০৪ 

চে 

*এই স্থলে অন্তরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়, _বৈষ্ণবগণ নামকরণসংস্কারে শক্তির 
বর্ধন করিবে। 

দশাবতারগণের নাম (কালী, তারা গ্রস্থৃতি ). 



১২ | আধ্যশা্ 

অতিরোচনকং দিব্যং তৃতীয়ং শ্রুতিচোদিতম্। 

তম্মাস্তগবতো নাম সর্বেষু মুনিভিঃ স্বৃতম্ ॥৯০৫ 

ইতি নামসংক্কারস্তৃতীয়ঃ। 

অথ বৈষ্ণবানাং মন্ত্রসংক্কারবর্ণনমৃ। 

এবং তৃতীয়সক্ষারং কৃত্বা বৈ বৈদিকোত্তমঃ | 
চতুর্থমন্ত্রসংস্কারং কৃবাত ছ্বিজসত্তমঃ ॥১০৬ 

প্রাতঃ স্াত্ব। বিধানেন পুজযেদ্ জগতাং পতিম্। 
অফ্টোত্তরসহতং তু মন্ত্রবত্বং জপেদ্ গুরুঃ ॥১০৭ 

ম্নাতং শিষ্যং সমাহুয় স্থবেশং মমলউ-ক্লুতম্ । 

আদায় কলশং বম্যং পবিভ্রোদকপুরিতমূ ॥১০৮ 

পঞ্চত্বকৃপল্লবধুতং পঞ্চরত্ুপমন্থিতম্ । 

মঙ্গলদ্রব্যসংঘুক্তং মন্ত্রেণেবাভিমন্ত্রযে ॥১০৯ 

সম্মার্জয়ে ততঃ শিষ্যং তজ্জলেন কুশৈঃ শুভৈঃ। 

সুক্তৈশ্চ বিষ্ুদেবত্যৈঃ পাবমা নৈস্তটৈব চ ॥১১০ 
লা পদ পপ আশপাপসপি, শা িপীপাটপশ্প শা শীশীপিল 

এই অলৌকিক বিষুনীম অত্যন্ত শ্রিয়কর এবং 
শ্রাতিনিদিষ্ট। অতএব সমস্ত মুনিগণ শ্রীভগবাঁনের 

নামকেই সর্বধকর্মে যোগ্যরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন 1১০৫ 

বেদভজ্তশেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের মন্ত্রসংস্কার বণিত হইতেছে । 
্রাক্মণসত্তম বৈষ্বগণ পূর্বের্াক্তরূপে তৃতীয় সংস্কার অর্থাৎ 
নামসংস্কার শেষ করিয়া চতুর্থ সংস্কীররূপ মন্ত্রসংস্কার 

করিবেন। প্রাতঃকালে নম্লীন করিয়া যথাবিধি 

জগশুপতি শ্রীহরিকে পূজা করিবেন । গুরু এ শ্রেষ্টিমন্তটা 
অফ্টোত্তর সহত্র জপ করিবেন ।১০৬-৭ 

কৃতন্নান, নিম্মলবেশধারী, চক্রাদি চিহ্ৃারা অলঙ্কৃত 

শিগ্কে আহ্বান করিয়া পবিভ্রজলপূর্ণ মনোহর 
পঞ্চপল্লবযুক্ত পঞ্চরত্বসমন্িত মঙ্গলদ্রব্ডূষিত কলস 

(কুস্ত) মন্ত্রপূর্বক অভিমন্ত্রিত করিবেন। তারপর 

শুভকুশযুক্ত জলের দ্বারা শিহ্যুক মাজ্জিত করিবেন। 
(শিষ্ের মাথায় কুশ দিয়া এ জলের ছিটা দিবেন) 

মার্ডজনের সন্ত্র_বিঞুরসুক্ত, পুরুষসূক্ত ব! পাবমানী সূক্ত 

অআক্টোত্তরশতং পশ্চান্ মন্ত্ররত্তেন মার্জয়ে্। 
অভিষিচ্য ততো মৃষ্ধি শুক্লবন্ত্রধরং শুচিম্ ৯৯১ 

স্বলংকৃতং সমাচাক্জমু্ধপুণ্ডধরং তদ।। 

পবিভ্রহস্তং পল্মাক্ষমালয়া! সমলঙ্কৃতম্ ॥১১২ 

নিবেশ্য দক্ষিণে স্বস্ত আসনে কুশনিমিতে। 
স্বগৃহ্োক্তবিধানেন পুরতোহগ্রিং প্রকল্পয়ে ॥১১৩ 

পৌরুষেণ তু সুক্রেন শ্রীসক্তেন তথৈব চ। 
মধ্বাজ্যমিশ্রিতং রম্যং পারসং জুহুয়াদ্গুরুঃ ॥১১৪ 

অক্টোত্তরশতং পশ্চাদাজ্যং মন্ত্রদ্বয়েন চ | 

মূলমন্দ্রেণ জুহুয়াচ্চরুং ঘ্বতবিমিশ্রিতম্ ॥১১৫ 

কেশবাদীন্ সমুদ্দিশ্য নিত্যান্ মুক্তাংস্তথৈবচ ! 
একৈকামাহুতিং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েশ ॥৯১৩ 

ততঃ প্রদক্ষিনং কৃত্ব! নমস্কৃত্ব! জনার্দনম্। 

আচার্ধঃ স্বগুরং নত্বা জপেদ্গুরুপরম্পরাষ্ ॥১১৭ 

মাতরং সর্বজগতাং প্রপগ্যেত শ্রিষং ততঃ । 

ত্বং মাত৷ সর্বলোকানাং সর্বলোকেব্বরপ্রিয়ে ॥১১৮ 

উচ্চারণপূর্ববক মন্ত্রত্ু দ্বারা অফ্টোনুরশতবার অভিষিস্ত 
করিবেন। এঁরূপে আভষিক্ত করিয়া শিরোদেশে পবিত্র 

শুর্ল-বন্ত্রধারী, পবিত্র, উর্ধপুণ্ড_ান্থিত, চক্রাদদি চিহ্ৃণারা 
অলঙ্কৃত, পল্মনিম্মিত জপমালা দ্বারা পবিপ্রহস্ত শিষ্যকে 

নিজের আসনের দক্ষিণদিকে কুশনিম্মিত আসনে 

বসাইয়া সম্মুখে স্বগৃহ্যোক্ত বিধানে (নিজের বেদ 
অনুসারে-_লাটায়ন, সাংখ্যায়ন, গোভিল, কাত্যায়ন 

প্রভৃতি গৃহা-সূৃত্রের নিয়মামুসারে ) অগ্রিস্থাপন করিবেন। 
১০৮-১৩ 

গুরু পুরুষসুক্ত এবং শ্রীসৃক্ত দ্বারা মধু ও দ্বৃতমিশ্রিত 
পায়স ছারা হৌম করিবেন। এ মন্ত্্বয়ের দ্বারা 
অক্টোত্তর-শতসংখ্যক ঘ্ৃতাছুতি দান করিধেন। পরে 
মূলমন্ত্র দ্বারা গুরু কেশবাদির উদ্দেশ্ঠে ঘ্ৃতযুক্ত চরু হোম 
করিবেন এবং নিত্যমুক্তদিগের উদ্দেশ্যে এক একটি 
আনুতি দিয়া হোম শেষ করিবেন। তারপর প্রদক্ষিণ 
করিয়া জনার্দনকে প্রণাম করত আচার্য স্বীয় গুরুকে 
প্রণাম করিয়া গুরুপরম্পরার মাম উচ্চারণপূর্বক প্রণাম 



বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

অপরাধশতৈস্ু্টিং নমস্তেন মম চ্যতথ্। 
এবং প্রপদ্য লক্ষ্মীং তাং শ্রিয়ং সদ্গুরুভাবতঃ ॥১১৯ 
নিত্যযুক্তং তয়! দেব্যা বাগ্সল্যাদি গুণান্সিতমূ। 

শরণ্যং সর্বলোকানাং প্রপগ্যে তং সনাতনম্ ॥ 

নারায়ণ দয়াদিন্ধো বাসল্যগুণসাগর ॥১২০ 

এনং রক্ষ জগন্নাথ বহুজন্মাপরাধিনমূ। 

ইত্যাচার্যেণ সন্দিষ্টঃ প্রপগ্ভেত জনার্দনম্ ॥১২১ 
প্রপঘ্েত ততঃ শিষ্বো গুরুমেব দয়ানিধিযৃ। 

গুরে! ত্বমেব মে দেবস্ত্মেব পরমা গতিঃ ॥১২২ 
ত্বমেব পরমো ধর্মস্বমেব পরমং তপঃ | 

ইতি প্রপন্নমাচার্ষ্যো নিবেশ্য পুরতো হবেঃ ॥১২৩ 
প্রাগগ্্েষু সমাসীনং দর্ভেষু জুসমাহিতঃ | 
স্বাচার্য্যং পুরতে। ধ্যাত্বা নমস্কৃত্বাথ ভক্তিমান্ ॥১২৪ 

গুরোঃ পরম্পরাং জপ্ত। হৃদি ধ্যাত্ব! জনার্দনমূ। 
কৃপয়। বাক্ষিতং শিষ্যং দক্ষিণং জ্ঞানদক্ষিণমূ ॥১২৫ 

পাস 

করিবে । পরে সমস্ত জগতের মাতা শ্ীস্রীলঙ্মীদেবীর 
শরণাপন্ন হইয়! বলিবে--হে লক্ষীদেবী ! তুমি সর্ব 
জগতের মাতা, সর্ববজগদাধিপতির প্রিয়া । আমি শত শত 

অপরাধ-পরিপূর্ণ এবং বিধিচ্যুত, তাই তোমাকে প্রণাম 
করিতেছি । এইরূপে সদ্গুরুভাবে শ্ররীশ্রীলক্ষমীদেবীর 
শরণাপন্ন হইবে ।১১৩-১৯ 

প্রী্ীলক্ষমীদেবীর সহিত নিত্যমিলিত বাশসল্যাদি 
গুণান্বিত সর্ববলৌোকের আশ্রয় সনাতন শ্রীশ্রীবিধুর 

শরণাপন্ন হইতেছি -এইরূপ বলিবে। আরও বলিবে-_- 

হে নারায়ণ! দয়ার সাগর! বাঁসলা-গুণের সিন্ধু, হে 
জগন্নাথ! বনুজন্মের অপরাধী এই শিষ্যকে রক্ষা কর। 

এইরূপে আচাধ্য দ্বারা অভিমন্ত্রিত হইয়া! জনার্দন ভগবান্ 

বিঞুুর চরণাশ্রয় করিবে ।১২০-২৯ 
তারপর দয়ানিখি শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিবে। 

বলিবে--হে গুরো! তুমিই আমার দেবতা, তুমিই 
একমাত্র পরম! গতি, তুমিই আমী'র পরম ধর্ম, তুমিই 
আমার শ্রেষ্ঠ তপশ্ঠযা। এইকপে শ্রীহরির 'সম্মুথে 
শরণাপত্স শিহবাকে রাখিবে। প্রাগগ্র কুশীসনে একা গ্রচিত্তে 

১৩ 

নিক্ষিপ্য হস্তং শিরমি বাযং হাদি চ বিশ্যসেু। 

পাদ গৃহীত্ব। শি্যন্ত গুরোঃ প্রধতমানসঃ ॥১২৬ 
ভো! গুরে! ! ব্রহি মন্ত্রং মে ব্রয়া্দিতি দয়ানিধে | 

অধ্যাপয়েতততস্তশ্মৈ মন্ত্ররত্বং শুভাহবরমূ ॥১২৭ 
সন্ন্যাসঞ্চ সমুদ্রেঞ্চ সধি-চ্ছন্দোহধিদৈবতমূ। 
সার্থমধ্যাপয়েচ্ছিষ্যং প্রধতং শরণাগতথ্ ॥১২৮ 

অঙ্টাক্ষরং দ্বাদশার্শং ষট কুক্ষীং বৈষ্ণবীং তদা। 
রাম-কৃষ্ণ-নৃসিংহাখ্যান্ মন্ত্রান্ তন্মৈ 

নিবেদয়েশ ($) ॥১৯২৯ 

ম্যাসে বাপ্যর্চনে বাপি মন্ত্রমেকাস্তিনং শ্রয়েৎ। 
অবৈষ্ুবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নরকং ব্রজেৎ ॥১৩০ 

অবৈঞ্ণবাদ্ গুরোর্মন্্ং যঃ পঠেদ্ বৈষবো দ্বিজঃ | 
কল্পকোটিলহআ্রাণি পচ্যতে নরকাত্মনা ॥১৩১ 
অচক্রধারিণং বস্তু মন্ত্রমধ্যাপয়েদ্ গুরুঃ| 

রৌরবং নরকং প্রাপ্য চাণ্ডালীং যোনিমাপুয়া ॥১৩২ 

উপবিষ্ট ভক্তিমান্ শিষ্য গুরুকে ধ্যান করত প্রণাম 
করিবে ।১২২-২৪ 

গুরুপরম্পপার নাম পাঠ করিয়া স্বহাদয়ে ভগবাঁন্ 
জনার্দনকে ধ্যানপূর্ববক কৃপা করিয়া গুরু শিষ্যুকে সন্দর্শন 
করত জ্ঞানে উদার ও সরল দক্ষিণহস্ত শিষ্বের মন্তকে 
সংস্থাপনপূর্ববক বামহস্ত শিষ্ের হৃদয়ে রাখিবে। শিষ্য 
তখন শ্রীগুরুর পাদগ্রহণপূর্ববক পবিব্রচিত্তে বলিবে-_ 
হে রো! দয়ানিধে! আমাকে মন্ত্র বলুন। তখন গুরু 
শিষ্যকে শুভ মন্ত্ররতু অধ্যয়ন করাইবেন ।১২৫-২৭ 

সায়ংকালে গুরু শরণাগত বিশুদ্ধ শিষ্ুকে মুদ্রা, 
খুবি, ছন্দ ও অধিদেবতাসহ সন্্যাসবিধি মন্ত্রের অধ্যাপনা 

করাইবেন (শিক্ষা দিবেন )। দ্বাদশদলসহ অফ্টাক্ষর 
যট্কুক্ষী (?) রাম, কৃষ্ণ ও নৃসিংহবিষয়ক বৈষণবমন্ত্র শিশ্বুকে 
দান করিবেন ।১২৮-২৯ 

বরণগ্যাসে বা পূজায় একান্তভাবে এঁ মন্ত্রকে আশ্রয় 
করিবে। অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রবারা নরকে গতি, 
হয়। যে বৈষ্ব ছিজ অবৈষব গুরুর নিকট--হ্ইত্ে 



১৪ আধ্য-শাস্ট 

তম্মাদ্দীক্ষাবিধানেন শিষ্যং ভক্তিসমস্থিতম্ | 
মন্ত্রমধ্যাপয়েদ্ বিদ্বান বৈষ্ণবং পাপনাশনম্ ॥১৩৩ 

অনধীত্য দ্বয়ং মন্ত্রং যোইন্যবৈষ্ণবমুত্তমম্। 
অধীত্য মন্ত্রসংসিদ্ধিং ন প্রাপ্মোতি ন সংশয় ॥১৩৪ 

জাতকর্মণি বা চৌলে তদা মৌক্জীনিবন্ধনে | 
চক্রস্ত ধারণং ত্র ভবেত্তস্ তু তত্র বৈ ॥১৩৫ 

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং গৃহ্োক্তবিধিনা ততঃ। 
অধ্যাপয়েচ্চ সাবিত্রং ততো মন্ত্রং ঘয়ং শুভম্ ॥১৩৬ 

প্রাপ্তমন্তরস্ততঃ শিষ্যঃ পুজয়েচ্ছ,দ্ধয়া গুরুমূ। 

গো-ভূ-হিরণ্য-রত্বাপ্ৈর্বাসোভিভূ ধণৈরপি ॥১৩৭ 
সন্বত্তা! শাসয়েচ্চিষ্যমাচার্য্যঃ সংশিতব্রতঃ | 

স্বরূপং সাধনং সাধ্যং মন্ত্রেণান্মৈ নিবেদয়েশ ॥১৩৮ 
ছয়ে রৃত্তিযাথাত্ন্যং সম্যগন্যৈ নিবেদয়েহ | 
আচার্ধ্যাধীনবৃত্তিস্ত সংযতস্ত বনে সদা ॥১৩৯ 

০ শা টি পপ শক সপ পবা স্পা পি শপ লগ 

গৃহীত মন্ত্র পাঠ করেন (জপ করেন ), তিনি সহজ সহস্র 
কোটিকল্পকাল নরকে বাঁস করেন 1১৩০-৩১ 

চক্রচিন্ধহীন শিষ্কে যে গুরু মন্ত্রদীক্ষা দেন, 

তিনি রৌরবনরক ভোগ করিবার পর চাণ্ডালের গুহে 
জন্মাগ্রহণ করেন 1১৩২ 

অতএব যথাঁধথ দীক্ষার বিধান অনুসারে তন্বজ্ত গুরু 

ভক্তিযুক্ত শিষ্যকে পাঁপনাশক বৈষ্ণবমন্ত্র শিক্ষা দিবেন। 
যুগলমন্ত্র মন্ত্র শিক্ষা ন] করিয়। যদি অন্য উত্তম বৈষ্ণবমন্ত্রও 

শিক্ষা করেন, তাহা হইলে সে মন্ত্রের সিদ্ধিলাভ 
হইবে না-_-ইহাতে সন্দেহ নাই ১৩৩৩৪ 

জাঁতকন্মে, চুড়াকরণে কিংবা উপনয়নে যে স্মানে 
চক্রচিহ্ের ধারণ হয়, সেখানেই গুরু শিষ্যকে উপনয়নাদি 

দিয়! স্ব-্মগৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে গায়জী শিক্ষা দিবেন 

এবং পরে মঙ্গলময় যুগলমন্ত্র শিক্ষা দিবেন ।১৩৫-৩৬ 
শি্যু মন্ত্রলাভ করিয়া শ্রস্ধাপূর্ববক ক্রীগুরুকে গো, 

ভূমি, স্বর্ণ রত্ন, বক্র ও ভূবণাদি দ্বারা পুজা করিবেন। 
শ্রেষ্ঠ উপদেশক আচার্য সংঘতচিত্তে শিশ্কে শাসন 

করিবেন। মন্ত্রের স্বরূপ, সাঁধনবিধি ও সাধ্য দেবতা! 
প্রভৃতি মন্তরার্থ শিষাকে শিক্ষা দিবেন ।১৩৭-৩৮ 

যুগলমন্ত্রের যখাষথ ব্যাখ্যা সম্যগরূপে শি্ঠাকে 

কর্মণা মনসা বাচা হব্রিমেব ভজেৎ সুধীঃ | 
যবিচ্চ তীরপাতন্ত ছয়মাবর্তয়েৎ সদা! ॥১৪০ 

এবং হি বিধিনা সম্যঙ্মন্ত্রসংস্কারসংস্কৃতঃ ॥১৪১ 

ইতি মন্ত্রসংস্কীরশ্চতুর্থঠ ॥ 

অথ পঞ্চসংস্কারবিধিবর্ণনম্ । 
মন্ত্রার্থতত্ববিছষং যাগতন্ত্রে নিবোজয়ে | 
পুর্বাহ্ন পুঁজয়েদ্দেবং তন্ত প্রিয়তরং শুভঃ ॥১৪২ 

মন্্রত্ববিধানেন গন্ধ-পুষ্পাদিভিগু রুঃ 
অর্চযিত্বাচ্যুতং ভক্ত্য। হোমং পুর্ববদাচরেৎ ॥১৪৩ 
সর্বৈশ্চ বৈষুবৈঃ সুক্তৈঃ পায়সং ঘৃতমিশ্রিতমৃ। 
আজ্যং মন্ত্রেণ হোতব্যং শতমফ্টোত্তরং তদা ॥১৪৪ 
শক্ত্যা চ বৈষ্বৈরমন্তৈঃ সর্ববর্হোমং সমাচরেহ | 
একৈকমাহুতিং হুস্থা সর্বাবরণদেবতা৷ ॥১৪৫ 

বলিবেন। শিষ্যও আচার্যের অধীনে জীবিকানির্ববাহ- 
পূর্বক সংঘত হইয়া বাস করিবে। বিশুদ্ববুদ্ধি শিষ্ক 
কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির ভজনই করিবে। শরীরপাত 
পথ্যন্ত যখাবিখি সম্যগ রূপে এ যুগলমন্ত্রই জপ কণিবে। 
এইরূপে যথাবিধি মন্ত্র সংস্কীর দ্বারা শিষ্য সংস্কৃত 
হইবে ।১৩৯-৪০ 

মন্ত্রসংক্কীরনামক চতুর্থ সংস্কার বণিত হইল। 

পঞ্চ সংস্কারবিধি বর্ণনা । 
ঘাগতন্ত্রে মন্রার্থতত্ববিৎ বিদ্বান্কেই নিষুক্ত করিবে। 

মঙ্গলময় গুরু তাহার প্রিয়তর দেবতাকে পূর্ববােই 
পূজা] করিবেন। গুরুদেব মন্ত্রত্ুবিধি অনুসারে 
ভক্তিপূর্ববক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা শ্রীত্রীবিষুকে পুজা 
করিয়া পূর্ববব হোম করিবেন ।১৪২-৪৩ 

সমস্ত বৈষ্ণবসুক্ত উচ্চারণপুর্বক দ্ুতমিত্িত পায়স 
দ্বারা ঘুতসহযোগে স্বাহান্ত মন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তরশত 
হোম করিবেন 1১৪৪ 

শক্তি অনুসারে সমস্ত বৈষ্ণবমন্ত্র দ্বারাই হোম জম্পন্ন 
করিবে। সমস্ত আবরণ দেবতার উদ্দেশে এক একটি 
আছ্ছতি দিবে। তাহাতে আদিতে প্রণব, পরে চতুর্থ 
দেবতার নাম এবং অস্তে স্বাহা শব্দযোগ করিয়! এ মন্ত্র 



বদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ ১৫ 

প্রণবাদিচতুপথযন্তৈস্তেষাং বৈ নামভির্যজেত। এবং লব্ধ গুরোবিষ্বং পুজয়েত্রং প্রযত্বতঃ | 
হোমশেষং সমাপ্যাথ বৈষবান্ ভোজয়েতদা ॥৯৪৬  হিরণ্য-বস্ত্রাভরণ-যান-শধ্যাসনাদিভিঃ ॥১৫০ 
মন্ত্ররত্বেন তদ্দিন্বং পুষ্পাঞ্জলিশতং যজে। ততঃ প্রভৃতি দেবেশমর্চয়েদ বিধিনা সদা । 
প্রণম্য ভক্ঞ্যা দেরেশং জপ্ত। মন্ত্রমনুভ্তমমূ ॥১৪৭ চি বিন 

আহুয় প্রণতং শিষ্যং তদ্দিন্বং দর্শয়েদ্ গুরুঃ। টিরিীরার্রানির লিনা 
থ ততস্তম্মৈ দ ং হরেগরুঃ 2 কৃপয় স্থা দদ্যাদ্ বিশ্বং হবেগুরঃ 1১৪৮ ইতি বৃদ্হারীতম্বত্যাং বিশিইধর্মশন্তে 

এনং রক্ষ জগন্নাথ! কেবলং কৃপয়া তব। 
পঞ্চসংস্কারবিধানং নাম দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ | অ্চনং য্কৃতং তেন বিভে৷ ! স্বীকর্ত ভমহসি ॥১৪৯ 

দ্বারা আহুতি দিবে । হোম শেষ করিয়া বৈষ্ণবদিগকে বলিয়াই শিষ্যকে এ মুণ্তি দান করিবে। গুরু আরও 
ভোজন করাইবে ।১৪৫-৪৬ বলিবেন-_কেবলমাত্র তোমার কৃপাতেই তোমার যে 

ন্ত্রত্ব দ্বারা শতপুষ্পাঞ্জলি দিয়া দেবতার (প্রতীক ) | পুজা করিলাম, হে বিভো ! উহা তুমি গ্রহণ কর।১৪৯ 
তকে পূজা করিবে। অনস্তর ভক্তিসহকারে ৷ এ শ্রীহরির মুত যত্পূর্ববক পুজা করিবে। তৎসহ 

দেঁবশ্রেষ্ট শ্রীহরিকে প্রণাঁম করিয়া এ শ্রেষ্ঠ মন্ত্রের জপ : শ্রীগুরুর একটা প্রতিবিম্ব (ফটো) নিয়া যন্বপূর্ক স্বর্ণ, 
করিবে ।১৪৭ । বস্ত্র আভরণ, যান, শয্যা ও আঁসনাদি দ্বারা পুজা 

পরে প্রণত শিষ্যকে আহ্বান করত দেবতার এ | করিবে ।১৫০ 
(প্রতিমা) মুত্তিকে দেখাইবে। অশেষ কৃপা করত! সেই হইতে দেবপতি গ্রীহরিকে শ্রুতি, স্মৃতি এবং 
গুরু শ্রীহরির এ মুন্তিকে শিষ্যহন্ডে দান করিবে ।১৪৮  তস্ত্রোক্ত বিধির অগ্যতম শ্রেষ্ঠ জানিয়া ঘথাবিধি সর্বদা 

হে জগন্নাথ! এই শিষ্ককে রক্ষা কর'_ইহা পুজা করিবে।১৫১ 

বৃদ্ধহারীতোক্ত-স্থৃতিতে বিশিষ্টধর্্মশীন্সে পঞ্চ সংস্কীরবিধাননামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 



ততীয়ঃ অধ্যায়ঃ 
অথ ভগবন্থন্ত্রবিধানবর্ণনম্ 

অন্বরীষ উবাচ 
ভগবন্ সর্বমন্ত্রাণাং বিধানং মম স্ব্রত | 
ব্রহি সর্বমশেষেণ প্রয়োগং সার্থসংস্কৃতম্ ॥১ 

হারীত উবাচ। 
শৃণু রাজন! প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রযোগমনুতৃমম্ | 
যথোক্তং বিষ্ুনা পুর্বং ব্রহ্মণা পরমাতানা ॥২ 
সর্বেষামেব মন্ত্রাণাং প্রথমং গুহামুতমম্ | 

মন্তররত্বং নৃপশ্রেষ্ঠ ! সচ্যো মুক্তিফলপ্রদম্ ॥৩ 
সর্বৈরশবর্্যপ্রদং পথ্যং সর্বেষাং সর্বকামদমৃ। 
যস্টোচ্চারণমাত্রেণ পরিতৃষ্টো ভবেদ্ধরিঃ ॥৪ 

দেশকালাদিনিয়মমরি-মিব্রাদিশোধনম্ । 
স্বরবর্ণাদিদোষশ্চ পৌরশ্চরণকং ন তু ॥৫ 

তৃতীয় অধ্যায় 
ভগবানের মন্ত্রের বিধি বর্ণন। 

রাজধি অন্বরীষ বলিলেন--হে ভগবন্! হে স্থব্রত। 
সমস্ত মন্ত্রের বিধান, প্রয়োগ ও অর্থের দ্বারা স্থসংস্ৃত 
সমগ্রাবিধি আমাঁকে বলুন ।১ 

হারীত বলিলেন, হে রাজন! সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রযোগ 
আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন--যাহ! ' পূর্বে 
পরমাত্বম্মরূপ ব্রহ্মা ও বিষুঃ বলিয়াছেন ।২ 

হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! সমস্ত মন্ত্রের আদিড়ত গোপনীয় 
শ্রেষ্ঠ মন্ত্র্ুই সছাঃ মুক্তিফলপ্রদ, সর্ব্ব এশর্ধ্যফল প্রদ 
অর্থাৎ সমস্ত এশবধ্যপ্রার্িজশ্য আনন্দের তুল্য আনন্দ- 
প্রাদ, অত্যন্ত হিতকর, সকলের সর্বাভিলাধপুরক-_- 
যাহার. উচ্চারণমাত্রেই শ্রীহরি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ।৩-৪ 

ইহাতে দেশকালাদি নিয়ম নাই। মন্ত্রের অরি- 
মিত্রাদি বিচার করিয়া গুদ্ধ করিতে হয় না, 
স্বরবর্ণাদি-দোষ নাই, পুরশ্চরণ দ্বারা মন্ত্রচৈতন্য করিতে 
হয় না1৫ 

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠাঃ স্িয়ঃ শুদ্রাস্তথেতরাঃ 
তস্যাধিকারিণঃ সর্বে সত্ব-শীল-গুণা যদি ॥৬ 
পঞ্চসংস্কারসম্পন্নাঃ শদ্ধাবন্তোহুনসুয়কাঃ। 
ভক্ত্যা পরময়াবিষ্টা যুক্তান্তস্যাধিকারিণঃ ॥৭ 
পঞ্চবিংশাক্ষবো মন্ত্রঃ পদৈঃ ষড়ভিঃ সমন্গিতঃ | 
বাক্যদ্বয়ং পরং জ্বেয়ং মন্ত্ররতুমনুত্তমম্ ॥৮ 
যদাশ্রয়তি বিগ্যা্দিঃ সংস্থিতা জগতাং পতিমৃ। 
তয়া বিদ্ভাহুনপায়িম্যা সংযুতঃ পরমঃ পুমান্ ॥৯ 

নারায়ণোহচ্যুতঃ শ্রীমান্ বাৎসল্যগুণসাগরঃ | 
নাথঃ স্থশীলঃ স্লভঃ সর্বজ্ঞঃ শক্তিমান পরঃ ॥১০ 

আপদ্বন্ধুঃ সদা মিত্রং পরিপুর্ণমনোরথঃ | 
দয়াস্ধান্ধিঃ সবিতা বীর্ধবান্ ছ্যুতিমান্ বিভুঃ ॥১১ 

বিশুদ্ধ সব্ধগুণসম্পন্ন ও সদাঁচার দ্বারা চরিত্রবাঁন্ 

হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী, শুদ্র কিন্বা ইতর শুদ্র 
যেকেহ হউন, সকলেই এই মন্ত্রের অধিকারী । পঞ্চ- 

সংস্কীরসম্পন্ন, শ্রদ্ধাশীল, অসুয়াশৃন্ত ও পরমা ভক্তি 
দ্বার আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিমীত্রেই ইহার অধিকারী । 
৬-৭ 

এখন মন্ত্ররত্বের স্বরূপ বলিতেছেন--এই মন্ত্রতু 
পঞ্চবিংশ অক্ষর দ্বারা ঘটিত, ছয়টা পদ দ্বারা সমদ্ষিত, 
হুইটী বাক্যে সম্পূর্ণ ।৮ 

যেআদিবিগ্ভা আশ্রয় করিলে জগণ্পতিতে সংস্মিত 
হওয়া যায়, সেই অবিনাশী তর্বিগ্ভাময় পরমপুরুষ, 
নারায়ণ, অচ্যুত, শ্রীমান্, বাতসল্যগুণের সাগর, সকলের 
নাথ, ন্থশীল, সলভ অর্থাৎ সর্বত্র বর্তমান, সর্বব, 
সর্ববশক্তিমান্, সর্বশ্রেষ্ঠ, বিপদে বন্ধু, সর্বদাই মিত্র 
€ পরমৌপকারী ), আগুকাম, দয়ার স্থুধাসমুদ্র সদৃশ, 
সর্ববপ্রকাশক, শক্তিশালী, তেজন্বী, সর্ববপ্রভূ ও সকলের 
আশ্রয় শ্রীহরির শ্রীচরণ আমার পরম মজলের জন্য আশশয় 
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প্রপদ্যে চরণে তম্ত শরণং শ্রে়সে মম। 
্ীমতে বিষণবে নিত্যং সর্বাবস্থান্থ সর্বদা ॥১২ 
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ কৈহ্র্যং করবাণ্যহম্। 
এবমর্থং বিদিত্তৈব পশ্চান্মন্ত্রং প্রয়োজয়ে 1১৩ 
নারায়ণো৷ মহাশব্দো গায়ত্রী চ পর! শুভ । 
স্বয়ং নারায়ণঃ শ্রীমান্ দেবতা সমুদাহৃতঃ ॥১৪ 

করয়োঃ স্থলয়োরাগ্মক্ষরং বিহ্যসেদ্ দ্বিজঃ | 

শেষাক্ষরাণি দেয়ানি চতুবিংশতিপর্বস্থ ॥১৫ 

ষট পদৈরঙ্ুুলিন্যাসমঙ্গেষু চ যথাক্রমমূ। 
বড়ঙগং ষটপদৈঃ কৃত্বা মন্তরার্থৈশ্চ যথাক্রমমূ ॥১৬ 

মুপ্পি ভালে নেত্র-নাসাশ্রবণেষু তথাননে | 

ভুজয়োহ€ প্রদেশে চ স্তনযোর্নাভিমণ্ডলে ॥১৭ 
পৃষ্ঠে চ জঘনে কট্যোরর্বোজাশ্গোশ্চ পাদয়োঃ। 
পঞ্চবিংশাক্ষরাণ্যস্ত ক্রমেণাঙ্গেষু বিন্যাসে ॥১৮ 
শপ শাপিপাশি শী পিশিশীশী ০ শা তি 

করিতেছি । সমস্ত অবস্থাতেই সর্ববদা নিত্যন্বরূপ শীমান্ 
অর্থাৎ লঙ্গমীসহ নিত্যমিলিত শ্রীবিষুণকে প্রণাম করি। 
মমতাশৃম্য হইয়া অভিমাঁন পরিত্যাগপূর্ববক শ্রীভগবান্ 

বিষু্র কৈন্বর্য (দাসত্ব) করিতেছি। এইরূপ মনোবৃত্তি- 
সম্পন্ন হইয়া পরে মন্ত্রের প্রয়োগ করিবে ।৯-১৩ 

নারায়ণ-মন্ত্রবিধি। 
প্রথমে নারায়ণ, পরে মহা-শব্দ, পরে নারায়ণ-গায়ত্রী, 

এবং তাহার পরে শ্মান্ নারাঁয়ণে। দেবতা ইহ স্বশরীরে 

বিন্যাস করিবে | বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ দুইহস্তে আগ্ভ অক্ষরের 
বিশ্যাস করিবে। ছুই হত্তের চতুবিংশতিসংখ্যক 

অঙ্গুলিপর্বেব অবশিষ্ট অক্ষরগুলির বিম্যাস করিবে। মন্ত্স্ 
ঘটুপদের দ্বারা স্বশরীরে যড়ঙন্যাম করিবে । বড়জন্যাস 

করিয়া মন্ত্রীক্ষর দ্বারা যথাক্রমে নিজ অঙ্গে বণগ্যাস 

করিবে ।১৪-১৬ 

মন্তকে, ললাটে, নেত্রদ্বয়ে, নাঁসিকাহয়ে, কর্ণদয়ে, 

এবং আননে বাক্দ্বয়ে ও হৃদয়ে স্তন্নদ্বয়ে ও মাভিমগ্ডলে, 

পৃষ্ঠে, জঘনে, কটিদেশে, উকুদেশে, জানুদ্য়ে, পাঁদদ্বয়ে 
ঘথাক্রমে মন্ত্রের পঞ্চবিংশতি অক্ষয় বিশ্যন্ত করিবে-_ 

ইহাই বর্ণন্তাস 1১৭-১৮ 

এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা পশ্চাদ্ ধ্যানং সমাচরেত | 

ইন্দীবরদলশ্যামং কোরিসূরধ্যাগ্িবর্চসম্ 0১৯ 
চতুভূজং স্ুন্দরাঙ্গং সর্বাভরণভূষিতম্। 
পন্মাসনস্থং দেবেশং পুণুরীকনিভেক্ষণম্ ॥২০ 

রক্তারবিন্দসদৃশদিব্যহত্তপদাঞ্চিতম্ । 
মাণিক্যমুক্টোপেতং নীলকুস্তলশীর্ষজম্ ॥২১ 

প্রীবসকৌস্তরভোরস্কং বনমালাবিরাজিতমৃ। 
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গং দিব্যপুষ্পাবতংলকমূ ॥২২ 

 হার-কুগুল-কেয়ুর-নৃপুরাদিবিরাজিতম্। 
কটকৈরঙ্গুরীষৈশ্চ গীতবন্ত্রেণ শোভিতম্ ॥২৩ 
শঙ্ঘ-পন্ম-গদা-চক্রপাণিং পুরুষোত্তমম্। 
বামাঙ্কে চিন্তযেতম্ত দেবীং কমললোচনাম্ ॥২৪ 

তরুণীং স্থুকুমারাঙ্গীং সর্বলক্ষণশোভিতাম্ | 
ঢুকুলবস্ত্রংযুক্তাং সর্বাভরণভূষিতাম্ ॥২৫ 

০০ 

এইরূপে ম্যাসবিধি সমাপ্ত করিয়া পরে ধ্যান করিবে। 
নীলপম্মদলের ন্যায় শ্ঠযামবর্ণ, কোটি কোটি সূর্ধ্য ও অগ্নির 
যায় তেজস্থী, চতুর্ভূজ, সুন্দর অঙ্গরবিশিষ্ট, সমস্ত আভরণ 
দ্বারা বিভূষিত, পন্মাসনশ্থিত, দেবগণের অধিপতি, 
পুণগুরীকের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট, রক্তপপ্মতুল্য রক্তবর্ণ ও 
অলৌকিক হস্তপদ-স্থশোছিত, মাণিক্যময়মুকুটধারী, 
নীলবর্ঁকেশপাশ শোভিতমস্তক, শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভ- 
মণিশোভিতবক্ষ, বনমালা-ভুষিত, মনোহর চন্দন দ্বারা 

লিপ্ত শরীর, মনোরম পুম্পমাল্যময় শিরোড়ষণবুক্ত, 
হার, কুগুল, কেম্ুর ও নৃপুরাদি-ন্ুশোভিত, কটক, 
অঙ্গুরীয়ক ও গীতবন্ত্র দ্বারা সমলক্কৃত, শঙ্খ, চক্র, গদ1 ও 

পঞ্গুধারী পুরুষযোত্তমকে চিন্তা করিবে ।১৯-২৩ 
আর তাহার বাম অঙ্কে ( ক্রোড়দেশে ) 

কমললোচনা শ্রীশ্রীলক্ষষমীদেবীকে চিন্তা করিবে। 
তিনি যুবতী, অতি স্থকোমল অঙ্গবিশিষ্টা, সর্বব- 
সুলক্ষণযুক্তা, পট্টবসনান্থিতা, সমস্ত আভরণে অলঙ্ৃতা, 
তগ্ুকাঞ্চনবর্ণা, স্থুল, ও উক্নতন্তনী, রত্বগয়কুণ্ডল ও 
নীলবরকুগ্ুডলশোভিতা, মনৌরম ম্ুগন্ধি চন্দন দ্বারা 
তাহার সর্ববাঙ প্রলিত, মনোহর পুষ্প দ্বারা ত্ীঙথাক়্ 



১৮ 

তগ্তকাঞ্চনসঙ্কাশাং গীনোন্নতপয়োধরাম্ । 

রত্বকুণগ্ুলসংযুক্রাং নীল-কুগুলশীর্ষজাম্ ॥২৬ 

দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গীং দিব্যপুষ্পাবতংসকম্ | 
মাতুলুঙ্গঞ রক্তা্জং দর্পণং বরদং তথা ॥২৭ 
দেবীঞ্চ বিভ্রতীং দোভিশ্চিন্তয়েদিষ্টদাং সদা । 
এবং ধ্যাত্বা পরং নিত্যমর্চযেদচ্যুতং দ্বিজঃ ॥২৮ 
যথাত্মনি তথা দেবে জ্ঞানকর্ম সমাচরেত | 
অর্চয়েভ্ুপচারৈশ্চ মনস! বা জনার্দনম্ ॥২৯ 

আবাহনাসনে পাছ্ামর্ধ্যমাচমনীয়কম্ । 
স্নানং বস্ত্রোপবীতে চ ভূষণং গন্ধমেব চ ॥৩০ 
পুষ্পং ধুপং তথা দীপং নৈবেদ্ধাঞ্চ প্রদক্ষিণমূ। 
নমস্কারঞ্চ তান্বলং পুষ্পমাল! নিবেদয়ে ॥৩১ 
নমস্কৃত্বা গুরুং পশ্চাজ্জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ | 
অস্টোত্তরসহত্রন্ত শতমস্টোত্বরং তথা ॥৩২ 
ধ্যায়ন্ বৈ মনসা দেবং জপেদেকাগ্রমানসঃ | 
প্রাঙ্মুখোদড্মুখো বাপি সমাসীনঃ কুশাসনে ॥৩৩ 

আ্য্য-শাস্ত 

্রিসন্ধ্যাস্থ জপেদ্দেবং সর্বসিদ্ধিমবাপু,য়াৎ | 
আদাবন্তে জপস্তান্ত প্রীণায়ামান্ সমাচরেশ 1৩৪ 
পুরকঃ কুস্তকো রেচ্যঃ প্রাণায়ামস্ত্রিলক্ষণঃ | 

বামেন পুরযেদ্ বায়ুং বাহাং নাস! জপন্মনুম্ ॥৩৫ 
উভাভ্যাং ধারণং বায়োঃ কুস্তকং সমুদাহৃতম্ । 
তদ্রেচনং দক্ষিণেন রেচনং সমুদাহৃতম্ ॥৩৬ 

পর্যারৃত্যা পুনশ্চৈবং প্রাণায়ামন্রয়ং ক্রমাৎ। 
পুরকে কুস্তকে চৈব রেচকে চ বিশেষতঃ ॥৩৭ 
অফ্টাবিংশতিবারং তু জপেন্ মন্ত্র সমাহিতঃ। 
উত্তনং মুনিভিঃ প্রোক্তং প্রাণায়ামং নৃপোত্তম 1৩৮ 
জপন্ দ্বাদশবারং তু উত্তমং তৎপ্রকীতিতম্ 
ষডবারক্ত কশীয়ঃ হ্যাভ্রিবারমধমং প্মৃতম্ ॥৩৯ 
মনসৈবার্চয়েদ্দেবং পশ্চাদর্থং বিচিন্তয়ে | 
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা পশ্চান্ন্যাসং সমাচরে ॥8০ 
্াত্ব। শুক্লান্বরধরঃ কৃত্বা সন্ধ্যাদিকর্ম চ। 

ধৃতোর্ধপুণ্ু দেহশ্চ পবিত্রকর এব চ ॥৪১ 

শিরোদেশ অলঙ্কত, মাতুলুগ-_( দাড়িম পুষ্প) রক্তপগ্ম- | একাগ্রচিন্তে জপ করিবে । তিন সন্ধ্যাতে দেবতার 

পুষ্পধারিণী, দর্পণ ও বরদযুন্রা-ধারিণী, সর্ববাভীষদায়িনী__ | জপ করিবে। তাহাতে সর্ববসিদ্ধি লাভ করিবে। 

দেবীকে এইরূপে চিন্তা করিবে 1২৪-২৭ জপের আদিতে ও অন্তে প্রাণায়াম করিবে 1৩৩৩৪ 

এইরূপে বামাঙ্গস্থিত শ্রীপ্রীলন্মমীদেবীকে চিস্তা করিয়া প্রাণায়াম ত্রিবিধ অঙ্গযুক্ত__পূরক, কুস্তক ও 

শ্রীবিষু্র অর্চনা করিবে । নিজের শরীরের ম্যায় দেব রেচক। বামনামিকা দ্বারা বাহাবায়ুর পুরণ (পুরক), 

শরীরেও অঙ্ন্তাস-করন্যাসাদি জ্ঞানজনক কণ্মাবলীর উভয় নাসিক দ্বারা বায়ুর বিধারণ--ইহাঁকেই কুস্তক 

অনুষ্ঠান করিবে ।২৮-২৯ বলে এবং দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা বায়ুর পরিত্যাগ 
কিম্বা মনে মনে সমস্ত উপচার দ্বারা শ্রীপ্রীজনার্দনকে করিবে-_ইহাঁকে রেচক বলে ।৩৫-৩৬ 

পূজা করিবে । আবাহন, আসন, পা, অর্ধ্য, আচমনীয় পুনরায় উক্তক্রমের আবৃত্তি করিয়া তিনটা প্রাণায়াম 
জল, স্নান, বন্ধ, যজ্জঞোপবীত, ভূষণ, চন্দন, পুষ্প, ধূপ, করিবে। একবার পূরক, কুস্তক ও রেচক দ্বারা একটি 
দীপ, নৈবেছ দিবে । অনন্তর প্রদক্ষিণ করিবে। পরে প্রাণায়াম । এইরূপে তিনটা প্রাণায়াম করিতে হইবে । 
প্রণাম 

করিবে ।৩০-৩১ 

করিয়া তান্বলদান ও পুষ্পমাল্য নিবেদন এইরূপে অফ্টীবিংশতিবার সমাহিতচিত্তে জপ করিবে । 
হে নপোত্বম! এইরূপ প্রাণায়াম-সমন্থিত জপই 

শুরুগণকফে প্রণাম করিয়া পরে একা গ্রচিত্তে মন্ত্র সর্ধ্বশ্রেষ্ঠ জপ ।৩৭-৩৮ 

জপ করিবে। 

জপ করিয়া মনে মনে দেবতীকে ধ্যান করিবে ।৩২ 

অফ্টোত্ররসহত্র, অথবা অফ্টৌত্তরশত দশবার জপই শ্রেষ্ঠ; ছয়বার তদপেক্ষা! নিকৃষ্ট ; 
তিনবার অধম জপ। মনে মনেই দেবতাকে পুজণ 

পরে পূর্ববমুখে বা উত্তরমুখে কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া করিবে। পরে তদর্থ চিন্তা করিবে। তি্টা প্রীপায়াম 



বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ ১৯ 

ধৃত্বা পদ্মাক্ষমালাঞ্চ সন্নিধাবাসনে স্থিতঃ | 
ভূতশুদ্ধিবিধানঞ্চ কৃত্বা মন্ত্রং প্রদোজয়েৎ ॥৪২ 

অস্টক্ষরস্য মন্তরস্ গুরুর্নারায়ণঃ স্মৃতঃ | 
ছন্দশ্চ দৈবী গায়ত্রী পরমাত্ম! চ দেবতা । 
জপশ্চাষ্টাক্ষরো! মন্ত্রঃ সর্বপাপপ্রনাশনঃ ॥৪৩ 
সর্বহ্ঃখহর? আমান্ সর্বকামফল প্রদঃ | 
সর্বদেবাত্মকে মন্ত্রস্ততো৷ মোক্ষ প্রদো নৃণাম্ ॥8৪ 

ধাচো৷ যজ্ংষি সামানি তখৈবাথর্বণানি চ। 
সর্বমস্টাক্ষরান্তস্থং তচ্চান্যদপি বাঞ্ময়ম্ ॥৪৫ 
সর্বা্ে বেদগর্ভন্থো বেদাশ্চাটাক্ষরে স্থিতাঃ। 
অব্টাক্ষরস্ত প্রণবে অকারে প্রণবঃ স্থিতঃ ॥৪৬ 

ইহ লৌকিকমৈশ্র্য্যং ব্বর্গাছ্ং পারলৌকিকম্। 
কৈবল্যং ভগবত্বঞ্চ মন্ত্রোহয়ং সাধষিষ্যতি ॥৪৭ 

সরুছুচ্চারণান্নণাং চতুর্বর্গকলপ্রদমূ। 

স্বরূপং সাধনং প্রাপ্যং দদাতি হি সমঞ্জীনা ॥৪৮ 
7 শিপ পিস শশা 

করিয় পরে ন্যাসাদি করিবে। ন্ানান্তে পবিত্র শুভ্রবেশ 

ধারণ করিয়া কুশহস্তে উদ্ধপুণ্ড, ধারণপূর্ববক সন্ধ্যা 
কম্ম সমাপন করিবে 1৩৯-৪১ 

পল্ের জপমালা ধারণ করত দেবতার সঙ্গিধানে 

আমনে উপবিষ্ট হইয়া ভতশুদ্ধিবিধানে মন্ত্রপ্রয়োগ 

করিবে । অসষ্টাক্ষর (গু নমো নারায়ণায় ) মন্ত্রের গুরু 

নারায়ণ, ছন্দ দৈবীগায়ত্রী এবং পরমাত্মা দেবতা। 
এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র সর্বববিধপাঁপনাশক |৪২-৪৩ 

সমস্ত দুঃখহারী, গ্রীদায়ক, সর্বাভিলাষপ্রদ ও সর্বব- 

দেবময় এইমন্ত্র মনুষ্যদের মুক্তিদারক | খক্, য্ুঃ, সাম 

ও অথরব্ববেদ সমস্তই এ অষ্টীক্ষর মন্ত্র; অন্য বাদ্ধায় মন্ত্র 

এ অস্টাক্ষের মন্ত্রে নিবিষ্ট ।88-৪৫ 

বেদ দ্বারাই সমস্ত বিষয় প্রকাশিত, এ বেদ এই 

অধ্টাক্ষর মন্ত্রমধ্যে লঙ্গিবিষট। অষ্টাক্ষর মন্ত্রও গ্রথব- 

মধ্যে নিবিষ্ট । প্রণব অকারমধ্যে ব্যবস্থিত ।৪৬ 

এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র দ্বারা সমস্ত লৌকিক এশ্বধ্য, 

স্বগ্থদি পারলৌকিক এন্বধ্য, এমন কি কৈবল্য ও ভগবত 

তন্বও সুসাধিত হইয়া থাকে 18৭ 

মহাপাপং চাতিপাপং বিগ্ভতে বোপপাপকম্। 
জপাদন্য মনোরাশ প্রনশ্যস্তি ন সংশয়াঃ ॥৪৯ 

অশ্বমেধসহআি রাজদুয়শতানি চ। 
সকৃদষ্টাক্ষরং জণ্ত। লভন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫০ 

গবামযুতদানন্ত পৃথিব্যা মণ্ডলস্তয চ। 
কন্যাশতসহত্রস্য গজাশ্বানাং ততৈব চ ॥৫১ 

দানম্য যফলং নূণাং সপাত্রে নৃপনন্দন | 
শতবারং মনুং জণ্ত।1 ততফলং সর্বমাপু,য়া ॥৫২ 

সার্থং সমুদ্রং সম্গ্যাসং সধি-চ্ছন্দোহধিদৈবতমূ | 
অস্টাক্ষরমনুং জপ্ত। বিষুসাযুজ্যমাপ্র, যা ॥৫৩ 

পদত্রয়াত্মকং মন্ত্রং চতৃর্ধ্যা সহিতং তদ| | 

স্বরূপসাধনোপেয়মিতি গত্বা৷ জপেদ্ বুধঃ ॥৫৪ 

প্রণবেন স্বরূপং স্যাৎ সাধনং মনসা তথা । 

ংবিভক্ত্যা চতুর্ধ্যাত্র পুরুষার্থ। ভবেম্মনোঃ ॥৫৫ 

একবার উচ্চারণমাত্রেই এই মন্ত্র চতুর্বগফল দান 
করেন এবং শীম্রই দেবস্বরূপ ও সমস্ত সাঁধনতত্তবই 
দান করেন।৪৮ 

এই মন্ত্রের জপ দ্বারা মহাপাপ, অতিপাঁপ, কিন্ধা 

উপপাতক সমস্তই মন হইতে বিনষ্ট হয়-_-ইহাতে 
সংশয় নাই। একবার এই অস্টাক্ষর মন্ত্রের জপ করিলেই 
সহত্র সহত্র অশ্বমেধ-যণ্ড, শত শত রাজসুয়যত্ঞের ফল 

হইয়৷ থাকে 1৪৯-৫০ 

অযুতসংখ্যক ধেনুদান, সমগ্র পৃথিবীমগ্ডলদান, 
সৎপাত্রে শতসহতা কন্যার্দান এবং সহজ মহত গজ ও 

অশ্বদান করিলে মনুষ্যের যে ফল হয়, হে নৃপনন্দন ! 
শতসংখ্যক এই মন্ত্র জপ করিলে তত্সমন্ত ফলই প্রাপ্ত 

হইয়া থাকে 1৫১-৫২ 

অর্থ ও মুদ্রাসহিত সন্ন্যাপভাবে ধধি, ছন্দ ও দেবতার 
ভ্ঞানপুর্বক অফ্টীক্ষর মন্ত্র জপ করিলেই সে ভক্ত 
বিষুরর সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে 1৫৩ 

“€ নমে। নারায়ণীয়” এই অক্টাক্ষর মন্ত্রে তিনটী পদ । 
নারাযণ-পদে চতুর্বাবিভ্তি যুক্ত করিয়া উক্ত বম্পূর্ণ 



২ আধ্য-শাস্্র 

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চেতি তত্বতঃ | 
তান্যেকধ! সমভব তদ্ ও ইত্যেতদুচ্যতে ॥৫৬ 

তম্মাদ্ ও ইতি প্রণবো! বিজ্ঞেয়ঃ সাক্ষরাত্মকঃ | 
বেদত্রয়াত্মকং জ্ঞেয়ং ভূভূবিঃস্বরিতীতি বৈ ॥৫৭ 
অকারস্ত ভবেদ্ বিষুতস্তদৃথেদ উদাহৃতঃ | 
উকারস্তু ভবেল্পক্ষমী্যভূর্বেদাত্মকো মহান্ ॥৫৮ 

মকারস্তু ভবেজ্জীবস্তয়োর্দাম উদাহৃত। 
পঞ্চবিংশাক্ষরঃ সাক্ষাৎ সামবেদস্বরূপবান্ ॥৫৯ 

পঞ্চবিংশোহয়ং পুরুষঃ পঞ্চবিংশ আত্মেতি শ্রুতেঃ। 
আত্মা পঞ্চবিংশঃ স্তািতি মমাত্মানং সংস্মরেৎ ॥৬০ 

ইত্যোপনিষদং হার্থং বিদ্িত্বা স্বং নিবেদয়েণ। 
অবধারণমন্যে তু মধ্যমানং বদন্তি হি ॥৬১ 

তদেবাগ্রিস্তদায়ুস্তৎসূর্য্যস্তৰপি চন্দ্রমাঃ | 
ইত্যেবং ধারণশ্রতেরেবমেবোপবুংহিতম্ ॥৬২ 

অষ্টাক্ষর মন্ত্র দেবস্বরূপ ও সীধনবিধি-সংযোগে পণ্ডিত 
বৈষ্ুবগণ জপ করিবেন 1৫৪ 

প্রণব (কার) দ্বারা মন্ত্রের স্বরূপ জানা যায়। 

সাধন মানসিক ব্যাপার। অন্তে চতুর্থাবিভক্তি দ্বারা 
মগ্্রের পুরুষার্থ (সিকি) নিশ্চয় হয়।৫৫ 

অকার, উকা'র ও মকার একত্র যুক্ত হইয়। “€ 
(প্রণব ) স্ষট হইয়াছে । অতএব “ও” এই অক্ষরাতক 

প্রণবমন্ত্র বেদত্রয়ন্বরূপ এবং ভূভূবিঃস্বঃপদের প্রতীক 
ভ্রিলোকাত্মক | অকাঁর বিষুণবাচক-_উহাই খধেদন্বরূপ, 
উকার লক্গষমীর ( মহাশক্তির ) বাচক-_ইনি যজুরেদস্থরূপ, 

“ম”কার  জীববাচক--অকার ও উকারের দাস। 

পঞ্চবিংশাক্ষর মন্ত্র সাক্ষাৎ সামবেদন্গরূপ ।৫৬-৫৭ 

“পঞ্চবিংশোইয়ং পুরুষ”, পিঞ্চবিংশ আত্মা” 
ইত্যাদি শ্রতিদ্বারা জানা যায়। পঞ্চবিংশম্বরূপ আত্মা 

বা আমি; আত্মাকে বা আমাকে স্মরণ করিবে 1৫৯-৬০ 

শোত বা শ্রুতিগম্য এই অর্থ জানিয়া নিজেকে 
নিবেদন করিবে অর্থাত নিজেকে তত্স্বরূপে স্থির 

করিবে। কেহ কেহ বলেন, মধ্যমাক্ষরের অবধারণই 
আত্মতত্ববোধক । উহাই অগ্নি, বাফু, নুধ্য, এবং 

ওঁকারেণৈব শ্রীশব্দঃ প্রোচ্যতে যুনিসতমঃ | 
ন্যায়েন গুণসিদ্ধিন্ত তশ্যৈব শ্রীপতের্বরো ॥৬৩ 
শ্রীরস্তেশানা জগতে বিষু্পত্থীতি বৈ শ্রগতিঃ। 

কল্যাণগুণসিদ্ধিস্ত লক্ষমীভতুশ্চ নেতরা ॥৬৪ 
সামানাধিকরণ্যত্বাৎ কারণত্বং তদৌচ্যতে | 

অকার এব সর্বেষামক্ষরাণাং হি কারণম্ ॥৬৫ 

অকারে৷ বৈ সর্ব! বাগিত্যা্দি শ্রুতিবচত্তথ! | 

স্পর্শোক্মভিব্যজ্যমানো নানাবহুবিধোহভবশ ॥৬৬ 

কারণত্বং তথৈবাস্ত বিষ্ঞোর্বে জগতাং পতেঃ। 
তম্মাু অস্টা চ দাতা চ বিধাতা জগতাং হরিঃ ॥৬৭ 
রক্ষিতা জীবলোকস্থ গুণবানেব সর্বগঃ | 
অনন্যা। বিষু্ন। লক্ষমীর্ভাক্করেণ প্রভা যথা ॥৬৮ 

লন্ষমীমনুপগামিনীমিতি শ্রুতিবচো মহ । 

তম্মাদ্কারে। বৈ বিষুঃ স্ত্রীশ এব জগশপতিঃ ॥৬৯ 
পাপী বাপ পপ 

উহাই চন্দ্রমা-_-এইরূপেই শ্ুত্যর্থের নিশ্চয় করিবে। 

ইহা দ্বারাই মন্ত্রশক্তির বৃদ্ধি হইয়। থাকে ।৬১-৬২ 

লক্ষ্মী ও নারায়ণের অভ্দেনির্ণয়। 
ওষ্কারের দ্বারাই শ্রীশব্দ উল্লিখিত হইয়া থাকে । 

শরীর সহিত সম্মিলন দ্বারাই শ্রীপতির তাদৃশ গুণসকল 
সমগ্থিত হয়। এইজন্যই তিনি শ্রেষ্ঠ। *শ্রীরস্যেশানা 
জগতে! বিষু্পতী” ইত্যাদি শ্রুতি । ইহার শ্রী -বিষুর 
শক্তি লক্গণীই জগনিয়্ত্রী, তিনিই ঝিষুপত্বী লক্ষ্মী, 
লক্মনীভর্তা বিষুতর কল্যাণময় গুণাবলীর সিদ্ধি ইহার জঙগ্যাই 
হইয়৷ থাকে, অন্য কোনরূপে নহে 1৬৩৬৪ 

বিষু) ও লক্ষীর সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ সমান 
বিভক্তি দ্বারা জান! যায়, ইনিই জগণত্কারণ। অকারই 

সমস্ত অক্ষরের মুলকারণ অর্থাৎ অকাঁর হইতেই সকলের 
উৎপত্তি ।৬৫ 

অকারই সমস্ত বাগ্ বা বাক্য। “অকারো বৈ সরা 
বাগত ইত্যাদি শ্রর্তি ইহাই জানাইতেছেন। অকারই 
তাল্বাদি নানাস্থানের স্পশত্বারা এবং উদ্মা! বারা অর্থাৎ 

উচ্চারণ বিষয়ে বাঘুপ্রধান শক্তি ঘ্বারা অভিব্যক্ত হয় 
বলিয়া বুবিধরূণে বিবন্ডিত হইয়া থাকে 1৬৬ 



বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ ৯ 

লক্ষ্মীপতিত্বং তস্তৈব নান্তান্তেতি সুনিশ্চিত | 
নিত্যৈবৈষা! জগম্মাতা হরেঃ শ্ত্রীরনপায়িনী ॥৭০ 
যথা সর্বগতো। বিষ্ুস্তঘৈবৈষ! জগম্ময়ী | 
তস্মাদকারো বৈ বিধুলক্মীভর্ভা জগৎপতিঃ ॥৭১ 
তন্মিংশ্চতুর্থীষুক্তত্বা€ ব্রিপদ্স্থ চ সংগ্রহঃ | 
অকার প্রথম তন্মাচ্চতুর্ধ্যাং সংগ্রহং ন তু ॥৭২ 

তচ্চ শ্রুতিবিরো ধত্বান্ন যুক্তমিতি চোদিতম্। 
মহসে ব্রহ্গণে ত্বা বৈ ওমিত্যাত্মানং যু্জীত ॥৭৩ 

পরম্ চাত্মানং তম্মান্ডেদস্তত্র স্থনিশ্চিতঃ ॥৭৪ 

ত্বমন্মাকং তপস্তৈব শ্রুত্যুক্তমপি পাথিব। 
তো শাশ্বতৌ বিষচিতাবিয়নস্তাবিতি বৈ তথা ॥৭৫ 

এই জন্যই জগত্পতি বিঞুতে সর্ববকারণত্ব উপচরিত 

হইয়। থাকে । তখন শ্রীহরি জগতের অস্টা, দাতা ও 

বিধাতারূপে জ্ঞানবিষয় হন।৬৭ 

এই বিষধু্ সর্ববগুণবান্, সর্নব্যাপী ও জীবলোকের 
রক্ষক। যেমন সূর্্যরশ্মি সূর্দ্যের সহিত অভিন্ন, তত্র 

লক্ষনী শ্রীবিষুর সহিত অভিন্ন ।৬৮ 

শ্ীসুক্ত বলেন, “লক্ষমীমন্মুপ-গামিনীম্৮ ৷ এই মহত 
শ্রতিবাক্য অভেদ প্রতিপন্ন করেন। অতএব অকারই 

শীবিষু। তিনিই লক্ষমীপতি ও জগশপতি। শ্রীবিষুই 
লক্ষমীপতি, অন্য কেহ নহেন ইহ] স্ুনিশ্চিত। ইনি 

অবিনাশিনী বিষুশক্তি চিরনিত্যা। ইনি জগন্মাতা। 
যেমন বিষুও সর্বব্যাপী, তঞঙ্জপ এই জগন্ময়ী মহাশক্তি 
লক্ষীদেবীও সর্বাব্যাপিনী । অতএব অকারের অর্প__ 

লক্ীভর্তা জগণ্পতি শ্রীবিষুণ। উহাতে চতুর্থাবিভক্তি 
যুক্ত করিলেই তিন পদের সংগ্রহ হয়। অকারই প্রথম, 
সুতরাং চতুর্থী দ্বারা তাহার সংগ্রহ হয় না।৬৯.৭২ 

এঁ অর্থ যদি শ্রুতিবিরুদ্ধ হয়, তাহা! হইলে উহা 
যুক্তিযুক্ত হইত না। “মহসে ব্র্ধণে ত্বা বৈ ওম” ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্য প্রণবের পরমাত্ববাঁচকত্ব বলিয়াছেন! স্থতরাং 
প্রণবের মুখ্য অর্থই পরমাত্মা 1৭৩ 

জীবের স্বরূপ । 
স্তরাং সিজ্গান্তে পরমায্মা ও জীবের ভেদই 

গৃভিষ দয়া প্রাগেব বাত্বা না | 
অসোহয়মর্তো মর্যযেন নয়নেত্যেব যোনিত। ॥৭৬ 
ইত্যাদি শ্রচ্তযো৷ ভেদং বস্তি পর-জীবয়োঃ।. 
দাস্ভমেবাত্মনাং বিষ্ঞোঃ স্বরূপং পরমাত্মনঃ ॥৭৭ 

সাম্যং লক্ষমীবরপ্রোক্তং দেবাদীনাং তথাত্মনাষ্। 
অনন্যর্শেষবরূপো। বৈ জীবস্তম্ত জগণ্পতেঃ ॥৭৮ 

দাস্থাং স্বরূপং সর্বেষামাত্মনাং সততং হরে | 
ভ্গবচ্ছেষষাতানমন্যথা যঃ প্রপগ্ভতে ॥৭৯ 

ম চৈব হি মহাপাগী চণ্ডালঃ স্যান্ন সংশয়ঃ | 
তম্মান্মকারবাচ্যোহসৌ পঞ্চবিংশাত্মকঃ পুমান্ ॥৮ 
অকারবাচ্যস্তেশস্ত দাস এবাভিধীয়তে | 
অনুজ্ঞানাশ্রয়ে। নিত্যো নিবিকারোহব্যয়ঃ সদা | 

স্থনিশ্চিত। (কারণ পরমাত্মস্বরূপ প্রণব উপাস্ত এবং 
জীব উপাসক, কাজেই উপাশ্ত ও উপাসক ভিন্ন 
পদার্থ )।৭৪ 

হে রাজন! “তুমি আমাদের তপশ্যাই” এইরূপ 
আ্তিবচনে নির্দেশ থাকিলেও তাহারা (উপাস্ত ও উপাসক) 
দুইটাই জ্বানসম্পন্ন ও নিত্য পরিমিতদেহসম্পন্ন ।৭৫ 

“ভি দয়া প্রাগেব বাতা ন বিশ্বভৃত, 
অসোহয়মর্তো মর্ত্যেন নয়েনেত্যেব যোনিতা” ইত্যাদি 

শতি পরমাত্না ও জীবাত্মার ভেদ (পার্থক্য ) নির্দেশ 

করিয়াছেন পরমাতআা শ্রীবিষুণর দাশ্তাই জীবের 
স্বরূপ ।৭৬-৭৭ 

দেবাদির ও জীবের সাম্য লক্ষ্মীপতি বলিয়াছেন । 

জীবগণ জগশ্পতি শ্ীবিষুতর অনন্যশেষম্বরূপ ৷ অর্থাৎ 
শ্রীবিষুব্যতীত জীবের উৎপত্তি হইত না, পৃথক অঙ্গ 
অসম্ভব হইত ।৭৮ 

সর্বদা! স্্রীহরির দাম্যই সকল জীবের স্বরূপ । তাহা 
না হইলে যে জীব গ্রীভগবান্ বিষ্ণুর অঙ্গরূপে নিজেকে 
প্রাপ্ত হয় (মনে করে ), সে মহাপাগী চণ্ডাল--ইহাতে 
লংশয় নাই। অতএব পঞ্চবিংশ অক্ষরাস্াক মন্্রময় 

মহাপুরুষ শ্ররীবিষুঃ পরণবের অন্তর্গত মকারের বোধ্য। 
মকার ত্বার' শ্রীবিষুলকেই বুঝিতে হইবে ।৭৯-৮০ | 



ই াধ্য-শীস্্ 

দেহেন্দ্রিয়াৎ পরো জ্ঞাতা কর্তা ভোক্তা সনাতনঃ ॥৮৯ হয এতা৷ ব্যান্ৃতীন্ু্বা সর্বং বেদং জুহোতি বৈ। 
মকারবাচ্যে জীবোহসৌ দাস এব হরেঃ সদা । 
ক্ীশস্যাকারবাচ্যস্ত বিষ্ঞোরম্ত জগশ্পতেঃ ॥৮২ 

স্ব-স্বামিনোরুকারেণ হাবধারণমুচ্যতে | 
স জীবঃ স্যাদতঃ স্বামী সর্বদা নৃপসভ্ভম ॥৮৩ 
অনয়োর্নান্যথেত্যুক্মুকারেণ মহযিভিঃ। 

ইত্যেবং প্রণবস্থার্থং প্রণবন্ত পদস্থ তু ॥৮৪ 
আত্মনশ্চ স্বরূপত্বাদ্ বিজ্ঞেয়মষিসতমৈঃ | 
সর্ষেমামেব মন্ত্রাণাং কারণং প্রণবঃ স্মৃতঃ ॥৮৫ 

তম্মাদ্ ব্যাহুতযো৷ জাতাস্তাভ্যে। বোত্রয়ং তথা | 

ভুরিত্যেব হি খথেদে ভূবরিতি যজুক্তথা ॥৮৬ 

স্বরিতি সামবেদঃ স্যাৎ প্রণবো৷ ভূভূবিঃস্থবঃ | 
ভূবিষুশ্চ তদা লক্ষীভূব ইত্যভিধীয়তে ॥৮৭ 

তয়োঃ স্বরিতি জীবন্ত হ্থব ইত্যভিধীয়ুতে | 
অগ্রির্বায়ুস্তথা সূর্য্যস্তেভ্য এব হি জজ্ঞিরে ॥৮৮ 

পা স্পা পা পাতি লিপি 

অকাঁরের বোধ্য প্রীভগবান্ অচ্যুতের দাসই জীব-_ 
ইহাই তাঁৎপর্য্যার্থ বলা হইল । সর্ববজ্জ্বানের আশ্রয়, নিত্য, 

নিধিকার, অবিনাশী, ইন্ড্রিয়বেছ্ঠ-বিষয়ের অতীত, সকলের 

জ্ঞাতা, সর্ববকর্তাঃ সর্ববভোক্তা ও সর্পবদা বিষ্ভমান শ্রীহরির 

দাসই জীবসমূহ ।৮১ 

মকারার্থস্বরূপ জীবগণ অকারার্থস্বরূপ লন্মনীপতি 

জগণ্পতি শ্রীবিষ্ুর দাস। উকার দ্বারা শ্রীবিষুঃর 
সহিত জীবগণের স্ব-স্বামিভাবসম্বন্ধই অবধারণ করিতে 

হুইবে-_ইহা বলা হুইল। জীবগণ সর্ধপ্রভু নীরায়ণের 
ভূত্য। তিনিই স্বামী । মহধিগণ উকারের উক্ত অর্থের 

অন্যরূপ ( ব্যাখ্যা ) করেন না। এইরূপে প্রণবাক্ষরের ও 

প্রণবপদের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে ।৮২-৮৪ 

প্রণবের সর্বকারণত্ব নির্ণয় । 
প্রণবই আত্মস্বরূপ--ইহা খবিশ্রেষ্ঠগণ জানিয়াই এ 

অর্থ করিয়াছেন। সমন্ত মন্ত্রেরই মুল উপাদান-কারণে 
প্রণব। অতএব এ প্রণব হইতেই ভূর্ভূবঃ স্বঃ প্রভৃতি 
ব্যাহ্ৃতিসকল উৎপন্ন হইয়াছে, এবং বেদত্রয় প্রণব 

প্রসঙ্গাত্মহিতং চেদং মন্ত্রশেষমুদীর্য্যতে ॥৮৯ 
অস্বাতস্ত্যাত্ত জীবানামধীনং পরমাত্মনঃ | 
নমসা প্রোচ্যতে তম্মাদহপ্তা-মমতাহপি তম্ ॥৯০ 

স্বরূপাদিত্রিবর্গ্য সংদিদ্ধিরে্নতু সৈব হি। 
নমসা রহিতং সর্বং বিফলং সম্প্রকীন্ভিতম্ ॥৯১ 

নমসৈব হি সংসিদ্ধির্ভবেদত্র ন সংশয়ঃ | 
পুরতঃ পুষ্ঠতশ্চৈব পারব তশ্চাবশেষতঃ ॥৯২ 
নমসৈবেক্ষতে রাজন! ব্রিবর্গঃ সর্বদেহিনাম্। 
মকারেণ স্বতন্ত্রঃ স্তান্নরকস্তং নিধিধ্যতি ॥৯৩ 
তম্মাচ্চ নম ইত্যত্র স্বাতন্ত্্যমপনোদতি। 
দ্যক্ষরস্ত ভবেন্মৃত্যুন্ত্যক্ষরস্ত হি শাশ্বতম্ ॥১৪ 
মমেতি দ্ব্যক্ষরং মৃত্যুর্ন মমেতি তু শাখতম্। 

ন মমেতি চ সর্বত্র ম্বাতন্ত্ররহিতায় বৈ ॥৯৫ 

যুজ্যতে মুনিভিঃ সম্যক সর্বকর্মস্থ পাথিব ! 
তম্মাতু, নমসা যুক্তা মন্ত্রাঃ সর্বে চ পাখিব ॥৯৬ 

বসত 

হইতেই উৎপন্ন । “ভূ, বলিলে খগ বেদ, 'ভুবঃ বলিলে 
যজুর্বেদ বুবিবে এবং “্বঃ' বলিলে সামবেদ বুঝিবে। 

স্থৃতরাঁং প্রণবই ভূভুবিঃ স্বঃস্বরূপ। 'ভূঃ বিষু্বাচক শব্দ, 
ভুব লক্ষমীবাচক শব্দ এবং “স্ব জীববাচক শব্দ । এইজন্য 
জীবকে স্ুবঃ বলা হয়। অগ্নি, বাযু এবং ূধ্য ভূভূবিঃ ও 
স্বঃ হইতেই উতুপন্ন হইয়াছেন 1৮৫৮৮ 

যে ব্যক্তি ব্যাহৃতিসকল দ্বারা আহুতি দেয়, সে সমস্ত 

বেদ দ্বারাই আহুতি সম্পাদন করে। প্রসঙ্গতঃ আত্ম- 

হিতকর এই সমস্ত মন্ত্র ও তদঙ্গসকল বল! হইল 1৮৯ 

নমস্ শব্দার্থ নির্ণয়। 
জীবের স্বাতন্ত্য না থাকায় তাহারা পরমাত্মার 

অধীন। নমস্ শন্দ দ্বারা অহস্তা ( অহংভাব ) এবং মমতা 

(“আমার এই ভাব) ('আমি' ও “আমার” ইত্যাদি 

অহংমুলক শব্দ ) উল্লিখিত হইল। (অর্থাৎ নমস্ শবের 
উচ্চারণ করিয়া দেবতাকে দ্রব্যাদিদানের বিখি নমঃ 

দানার্ক শব্দ। এ নমস্ শবের দ্বারা অহন্তা ও মমতাও 

দেবতাকে নিবেদিত হয়- ইহাই ধষির অভিপ্রায় 



সর্বসিদ্ধিপ্রদা নৃণাং তবস্ত্যত্র ন সংশয়ঃ। 
নমসা রহিত। যে তু ন তু মুক্তিপ্রদ! নৃণাম্ ॥৯৭ 
তন্মাত্ত নমসৈবৈষাং পারতক্ত্যত্বমীশিতুঃ 
পারতন্ত্যালভেৎ সিদ্ধিং স্বাতন্ত্যান্নাশমেষ্যতি ॥৯৮ 

দনাস্ামেব হি জীবানাং প্রোচ্যতে নমসৈব তু। 
নমস1 রহিতং লোকে কিঞ্চিদত্র ন বিদ্যাতে ॥৯৯ 
নমে। দেবেভ্যে৷ নম ইতি যেষামীশে তথা মনঃ। 
হৃতঞ্জেদেনো নমসা আবিবাক্যেতি বৈ শ্রতিঃ ॥১০০ 

ক্ষয়ে রকারঃ সম্প্রোক্তো নকারস্তং নিষিধ্যতি। 
তম্মাতু, নর ইত্যত্র নিত্যত্বেনোচ্যতে জনঃ ॥১০১ 

আরও দেবতাকে শুধু প্রণাম দ্বারাও অহন্তা ও মমতা লুপ্ত 

হয়)। নমস্ শব্দের দ্বারা অহস্তা ও মমত। পরিত্যক্ত হইলে 

দেবতার স্বরূপ, সাধন ও সন্গাস এই ত্রিবর্গের সিদ্ধি হয়। 

দয়ং সিদ্ধি হয় না। নমস্শব্দশুন্ত সমস্ত কণ্মই বিফল। 

নমস্ শব্দ দ্বারা অর্থাৎ প্রণাম দ্বারাই সম্মুখে, পৃষ্ঠদেশে, 
পার্খদেশে অশেষভাবে প্রণাম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইয়! 

থাকে। এবিষয়ে সন্দেহ নাই ।৯১-৯২ 

নমস্শব্দনিদ্দিষ্ট প্রণাম দ্বারাই সকল জীবের 
ত্রিব্গলীভ হয়। স্মতন্্রভাবে কেবল মকার দ্বারাই নরক 
নিবারিত হয়। অতএব “মম” বলিলে স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ মমতা 

বিনষ্ট হয়। ( তাতপধ্য এই--“ন মম" এই শব্দটাকেই 
সংক্ষেপে “নম” বলা হয়। স্থতরাং নম-কথ! দ্বারাই 

অহন্তা বা মমতাঁর বিসর্জন হইয়! থাকে )1৯৩-৯৪ 

“মম” এই ত্বাক্ষর শব্দটাই মৃত্যুকারণ (অবিষ্াবর্ধক)। 
কিন্তু “ন মম” এই ত্র্যক্ষর শব্দটি চিরমিত্য (স্থখবর্ধক )। 
কারণ, মমতা-নীশের দ্বারাই-অবিস্ভা নাশ হয়; স্থতরাং 

উহ! নিত্য ।৯৫ 
হে রাজন! মুনিগণ কর্তৃক সমস্ত কর্মে সম্যগ রূপে 

তাঁহ। প্রযুক্ত হইয়াছে। হে রাজন! এই জগ্যই সকল 

ম্ত্রই নমস্ শব দ্বারা সমস্থিত। এ নমস্শবযুক্ত 
মন্ত্রগুলিই মনুষ্বের সর্ববসিদ্ধিপ্রদ--ইহাতে সংশয় নাই। 

নমস্শব্বহীন যে মন্ত্র, তাহা মনুষ্যগণের মুক্তির কারণ হয় 

না। অতএব নমস্ শব্দ দ্বারাই মন্ত্রের ঈীশ্বর-পরতন্ত্রতা 
ব্যবস্থিত হুইয়াছে। পরতন্ত্রতা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়, 

ত-স্মৃতিঃ ২৩ 

নার ইতি সমূহত্থে বান্ুল্যত্বাজ্জনস্ত চ। 
তেষাময়নমাবাসন্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥১০২ 

মহাভূতান্হঙ্কারো মহদব্যক্তমেব চ। 
অগ্ুং তদস্তর্গত। ঘে লোকাঃ সর্বে চতুর্দশ ॥১০৩ 
চতুবিধশরীরাণি কালঃ কর্মেতি বা জগৎ । 
প্রবাহরূপেণেবৈষাং নারত্বেনোচ্যতে বুধৈঃ ॥১০৪ 
তেষামপি নিবামত্বান্নারায়ণ ইতীরিতঃ | 
অন্তর্বহিশ্চ জগতো। ধাতা নম চ সনাতনঃ ॥১০৫ 

অষ্টা নিয়ন্ত। শরণং বিধাতা ভূতভাবনঃ। 
মাত! পিতা৷ সখা ভ্রাতা নিবাসশ্চ স্থহৃদ্গতিঃ ॥১০৬ 

স্বাতন্্্য দ্বারা বিনাশ প্রাপ্তি হয়। নমস্ শব্দ দ্বারাই 
জীবের ভগবদ্দাস্য বিশেষরূপে ব্যক্ত হুইয়াছে। নমস্শব্দ- 
শূন্য হইলে জগতে কোনও কন্ধই হয় না।৯৬-৯৯ 

“দেবেভ্যো নমঃ এই বাক্যে নমস্ শব্দ যেমন দেবতা 
সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, তদ্রপ “মনঃ” সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয়। 
কারণ নমঃ শব্দ দ্বারা অবিগ্ভাপাপ বিদুরিত হয়। 
“আবিবাক্যেতি” শ্রুতি দ্বারা ইহা! প্রমাণিত ।১০০ 

নারায়ণ শব্দার্থ নির্ণয় । 
“মম” এই শবে ক্ষয়ার্থক “র” শব্দ ব্যবহৃত অর্থাৎ 

“র”এর অর্থ ক্ষয়। “ন” শব দ্বারা তাহার নিষেধ করা 

হইয়াছে। স্থতরাং “নর” শব্ধ অক্ষয় বা নিত্য অর্থ- 

প্রকীশক--ইহাঁই লোকে ব্যবহৃত হইয়া থাকে 1১০১ 

“মারা” শব্দার্থ নির্বাচন করিতেছেন,__“নরাণাং 
সমূহো মার2” এই অর্থে “নার” শবক্ের অর্থ বু নর) 
“তেষাময়নম্ আবাসঃ» অর্থাৎ নরসমূহের আবাসম্থানই 

“নারায়ণ” শবের অর্থ ।১০২ 
ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, মহত্বত্ব, ও অব্যক্ত 

(প্রকৃতি ) তদস্তরগত অগ্ড অর্থাৎ চতুর্দশভুবন ৷ জরামুজ, 
স্বেদজ, অগুজ 'ও উদ্ভিজ্জ এই চতুধিধ শরীর, কাল ও 
কন্মাত্বক জগৎ । ইহা'র' প্রবাহরূপেই পণ্ডিতগণ কর্তৃক 
নার-শব্দ দ্বার অভিহিত হইয়া থাকে ।১০৩-৪ 

তৎসমস্তেরই আবাম বা আশ্ররস্থান বলিম্না তিনি 
“নারায়ণ” । ইনিই অন্তরে ও বাহিরে সমস্ত জগতের 
অফ্ট! ও পরিপোষক, ইনি সনাতন 1১০৫ ্ 
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যোনৌ শ্রিয়ঃ শ্ীপরমন্তেন নারায়ণ; স্মৃতঃ | 
নরাণাং সর্বজগতাময়নং শরণং হরিঃ ॥১০৭ 

তক্সান্নারায়ণ ইতি মুনিভিঃ সম্প্রকীর্তযতে | 
সর্বেষু দেশকালেষু সর্বাবস্থাস্ু সর্বদা ॥৯০৮ 

তন্যৈব কিন্করোহম্মীতি চতুর্ধ1 পরমাত্মনঃ | 
ভগবহুপরিচর্ষ্যৈব জীবানাং ফলযুচ্যতে ॥১০৯ 
তদৃবিন! কিং শরীরেণ যাতনাস্ত জনস্ত তু। 
যম্মিন্ শরীরে জীবানাং ন দাস্থযং পরমাত্মনঃ ॥১১০ 

তদেব নিরয়ং প্রো।ক্তং সর্হুঃখফলং ভবেশু। 

দাস্যামেব ফলং বিষ্ঞোদর্ণস্যমেব পরং স্থখমূ ॥১১১ 

দ্াস্তমেব হরের্মোক্ষং দাস্তমেব পরং তণঃ। 
্রহ্ধাগ্ভাঃ সকল! দেবা বশিষ্ঠাস্য! মহরণয়ঃ ॥ 
কাক্ষত্তঃ পরমং দাস্তং বিষ্ঠোরেব যজন্তি তম্ ॥১১২ 

ত্মাচ্চতুর্থ্যা মন্্রস্ প্রধানং দাস্যমুচ্যতে | 

ন্ দাস্তবৃত্তিজীবানাং নাশহেতুঃ পরস্ হি ॥১১৩ 

ইনি সর্বজগতের অষ্টা) ইনিই সকলের 

নিয়ন্তা ( পরিচালক ), ইনিই সকলের আশ্রয়, ইনি 

বিধাতা, ইনিই প্রাণিদের উৎপাদক । ইনি মাতা, 

পিতা, সথা, ভাতা ও নিবাসম্থান, ইনিই মুহা, ইনিই 

জীবের গতি। যোনি অর্থাৎ মুলকারণ অর্থে শ্রীশবের 
প্রয়োগ । সেই শ্রীই যাহার পরম অর্থাৎ অভিন্ন শক্তি, 

তিনিই নারায়ণ বলিয়া বিখ্যাত ও কখিত। শ্রীহরিই 
সকল লোকের ও সমস্ত জগতের অয়ন অর্থাৎ, 

শরণ,-_-এই জন্য তীহাঁকে মুনিগণ সর্বদেশে সর্বব কালে 

সর্বব অবস্থাতেই সর্বদ1 নারায়ণ বলিয়াছেন ।১৯*৬-৮ 

চতুবিধরূপে এ পরমাত্বা শ্রীহরির কিস্কর 'আমি-- 
এই ভাবে শ্ীভগবীনের পরিচধ্যাই জীবের কাম্যফল। 

জীবের যে শরীরে পরমাত্মা শ্রীহরির দাসত্ব হয় না, 
সেই শরীরের দ্বারা লোকের কেবল যাঁতনাই হইয়া 
থাঁকে ।১০৮-১০ 

যে শরীরের দ্বারা শ্রীহরির দাঁসত্ব নিষ্পম্ন হয় না, 
সেই শরীরই নরক। সমস্ত ছুঃখলাভই তাহার ফল। 

দাঁসত্বই একমাত্র ফল, দাস্থাই পরম সুখ । শ্রীহরির দাশ্াই 

| 

| 

ৃ 

আধ্য-শাস্তর 

ই্থং সঞ্চিস্ত্য মন্ত্ার্থং জপেন্মন্ত্রমতক্ম্িতঃ | 
অবিদিত্বা মনোরর্৫ধং জপে প্রযতমানসঃ ॥১৯৪ 

ন সংসিদ্ধিমবাপ্সোতি স্বরূপঞ্চ ন বিন্দতি। 

সংসারঞ্চ সমুদ্রঞ্চ সধি-চ্ছন্দোহধিদৈবতম্ ॥৯১৫ 
সাদ্ধং সযজ্ঞং সদ্ধ্যানং মন্ত্রমেব প্রপুজয়েৎ । 

নারায়ণার্ষং গায়ত্রী দৈবী চন্দ্রোহধিদেবতা ॥১১৬ 

পরমাত্ম। চ লক্ষমীশো বিষু্রেবাচ্যুতো৷ হরিঃ | 
প্রণবস্ত ভবেদ্ বীজং চতুর্থী শক্তিরুচ্যতে ॥১১৭ 

্ুদ্ধোক্কায় মহোল্কায় বিষ্ক্কায় তথৈব চ। 
জাক্ষায় সহস্রোল্কায় পঞ্চাঙ্গো ম্যান উচ্যতে ॥১১৮ 

হুন্মপ্নেশ্চ শিখায়াঞ্চ কবচো৷ নেত্রয়োন্যসেৎ্। 
পঞ্চা্গন্যাসমিত্যুক্তং সর্বমন্ত্রেমু বৈষ্ণবৈ? ॥১১৯ 

যদা ত্রয়েণ কুর্বাত ষডঙ্গং তু যথাক্রমমূ। 
মুগ্নযাননে চ হৃদয়ে ভূজযোর্জঘনে তথা ॥১২০ 

স্পিশাপশাপী পা শিপ সী পাশা 

মুক্তি, দাস্তই পরম তপস্যা । হ্ধাদি দেবগণ ও বশিষ্ঠ 
প্রভৃতি মহুধিগণ পরম দাশ্যকামনা করিয়াই শীহরির 

| পূজাদি করেন ।১১১-১২ 
স্থতরাং মন্ত্রের চতুর্থী বিভক্তির অর্থই প্রধানতঃ দাস্য। 

পরমাত্বা শ্ীহরির দাস্যবৃত্তি-শুম্ততাই জীবের নাঁশের 
 কারণ। এই মন্ত্রার্থ চিন্তা করিয়াই অনলসভাঁবে মন্ত্রজপ 

করিবে। মন্ত্রেরে অর্থ না জানিয়৷ বিশুদ্ধ মনে 

জপ করিলেও সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না, স্বরূপ লাভও 

হইবে না। খধি ছন্দ ও দেবতাজ্ঞানসহ মুদ্রার সহিত 
কৃত সংসার; যজ্ঞের (নাম যজ্ঞের) সহ সধ্যান 

মন্ত্রকেই পুজা করিবে । (জপই প্রধান পুজা)। 
নারায়ণের আর্য গায়ত্রীই দেবতা, চন্দ্র অধিদেবত]। 

লঙ্ষ্মীপতি অচ্যুত, শ্রীবিষুঃ হরিই পরমাত্মা, প্রণবই বীজ, 
চতুর্থীবিভক্তির অর্থ ই শক্তি ।১১৩-১৭ 

ক্রুদ্ধোক্কায়,। মহোল্কায়, বিষঃ্কায়, জান্বায় ও 

সহশ্রোক্ষায় এই পঞ্চাঙ্গ ন্যাস। হৃদয়ে, মস্তকে, শিখাতে 

ও নেত্রদ্বয়ে কবচ ন্যাঁস করিবে । বৈষ্ণবগণ সমস্তমন্ত্রেই 
এই পঞ্চাঙ্গন্তাসের বিধান করিয়াছেন ।১১৮-১৯ 

“€ নমে। নারায়ণায়” এই ত্রিপদ মারায়ণমন্ত্রের দ্বারা 
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পৃষ্ঠে চ জান্বোঃ পদয়োর্মন্ধার্ণানি যদ ন্যসেৎ। 
অসটীক্ষরাণ্যউদিস্ষু ক্রমেণ তদনস্তরমূ ॥১২১ 
নাসিকায়াং তথাক্ষোশ্চ শ্রোন্রয়োরাননে তথা । 
কণ্ঠে চ স্তনয়োর্নাভৌ গুহো চ তদনস্তরম্ ॥১২২ 
অচক্রায় বিচক্রায় স্থক্রায় তখৈব চ। 
জ্বালা-মহাম্থ্চক্রায় ভ্রৈলোক্যায় তদনন্তরমূ ॥১২৩ 
আধারকালচক্রায় দশদিক্ষু যথাক্রমমূ । 
স্বাহাস্তং প্রণবাগ্্তং হ্যসেচ্চক্রাণি বৈষ্ণবঃ ॥১১৪ 

এবং ম্যামবিধিং কৃত্বা পশ্চাদ্ধ্যানং সমাচরে। 

হৃদয়ে প্রতিমায়াং বা জলে বিতৃমগ্ডলে ১২৫ 
বহ্ো চ স্থগিলে বাহপি চিন্তয়েদ্ বিষ্ুমব্যয়মূ। 
বালার্ককোটিসস্কাশং গীতবস্ত্রং চতুভূ'জন্ ॥১২৬ 
পল্মপত্রবিশালাক্ষং সর্বাভরণভূষিতমৃ। 

চক্রমব্জং গদাং শঙ্খং চতুর্দেভিধৃতং তথা ॥১২৭ 

প্রী-ভূমিনহিতং দেবমাসীনং পরমাসনে | 
তত্র চাধারশক্তযাছ্যৈধর্মাগৈঃ সুরিভিপ্তৈঃ ॥১২৮ 

দিব্যরত্রময়ে গীঠে পঙ্কজেহফটদলে শুভে | 
তকণিকোপরিতলে তগ্তকাঞ্চনদন্গিভে ॥১২৯ 
দেবীভ্যাং সহিতং তন্মিন্নাসীনং পঞ্চজাসনে | 
চিন্তয়েন্দক্ষিণে পার্খে লক্ষমীং কাঞ্চনসন্সিভাম্ ॥৯৩০ 
পদ্মহস্তবিশালাক্ষীং ছুকুলবদনাং শুভাম্। 
বামে দুর্বাদলশ্যামাং বিচিত্রাম্বরভূষিতাম্ ॥১৩১ 
চিন্তয়েদ্ ধরণীং দেবীং নীলোতপলধরাং শুভাম্। 
মহিষ্শ্চাদলাগ্রেষু চিন্তয়েদ্ ধূতচামরাঃ ॥১৩২ 

এবং ধ্যাত্ব। হরিং নিত্যং জপেৎ্প্রধতমানসঃ | 

ন্নাতঃ শুর্লান্ঘরধরঃ কৃতকৃত্যো যথাবিধি ॥১৩৩ 

ধৃতোর্ধপুণ্ডুদেহ্চ পবিভ্রকর এব চ। 

শুচিঃ কৃষ্ণাজিনাসীনঃ প্রাণায়ামী চ ন্যাসকৃৎ ॥১৩৪ 
শঙা-চক্র-গদা-খড় গ-শাঙ্গ -পদ্মান্যনুক্রমাৎ | 

তাক বনমালাঞ্চ মুদ্র! অষ্ট প্রপুজয়ে ॥১৩৫ 
পশ্চাদ্ ধ্যাত্বা জগন্নাথং মনসৈবার্চয়েদ্ বিভূমৃ। 
গন্ধ-পুষ্পাদিসকলং মন্ত্রেণেব নিবেদয়েশু ॥১৩৬ 

যথাক্রমে মন্তকে, মুখে, হৃদয়ে, বাহুদয়ে, জঘনে, পৃষ্ঠে, ; আধারশক্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বিদশ্মগুলী দ্বারা ধূত 
জানুদ্বয়ে ও পাদদয়ে মন্ত্রগুলির ষড়ঙ্গ বিশ্যা করিবে। 

তারপর অ্টদিকে এ অফ্টীক্ষর মন্ত্রের বিশ্যাস করিবে। 
পরে নাদিকাতে, নেত্রত্বয়ে, শ্রোত্রদ্বয়ে, মুখে, কণ্ে 
স্তমদ্বয়ে, নাভিতে ও গুহাদেশে মন্ত্রন্তাস করিবে । তশুপর 

আয়ুধ হ্তাস করিবে । যথা_-অচক্রঃ বিচক্রু, মুচক্র, 
স্বালামহান্ুচক্র ভ্রিলোক্যেও মন্ত্ন্তাস করিবে ।১২০-২৩ 

পরে আধারকালটক্রে ক্রমে দশদিকে প্রণবাদি 

স্বাহাস্তমন্ত্রে বৈষ্ণব চত্রম্যাস করিবে । এইরূপে ম্যাসবিধি 
সমাপ্ত করিয় পরে ধ্যান করিবে। ম্বহাদয়ে অথবা 

প্রতিমাতে, জলে কিংবা সূর্য্মগ্ডলে, বহ্ছিতে কিংবা 
স্থত্ডিলে সর্বব্যাপী অবিনাশী বিষ্ণকে চিন্তা করিবে। 

তিনি কোটি কোটি বালসূর্যযসদৃশ, পীতবন্ত্রধারী, চতুরুজ, 
পদ্মুপত্রের গ্যায় বিশাল নয়নধিশিষট, সর্ব আভরণে 
বিভূঘিত, এবং চতুর্বাহু দ্বারা চক্র; পদ্ম, গদা ও শঙ্খ 

ধারণ করিয়া আছেন ।১২৪-২৭ 

লক্গী ও ভূমিসহ নিত্যবুক্ত, শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ, 

দিব্যরতুময় গীঠে মঙ্গলময় অধ্টদল পগ্মোপরি উপবিষ্ট, 

তণ্কগিকার উপরে তপগ্তকাঞ্চনতুল্য পল্মাসনে দেবীদ্বয় 
সহ উপবিষ্ট শ্রীহরিকে চিন্তা করিবে। তার দক্ষিণ 

পার্থে কাঞ্চনবর্ণভুল্য লন্গণীদেবীকেও চিন্তা করিবে। 
১২৮-৩৩ 

এবং তীহার বামপার্থে পন্মহস্তা, বিশীলনয়না, 
দুকলবসনা, দুর্ববাদলশ্যামা, বিচিত্রবন্ত্র ও বসনভূষিতা, 
নীলোতপলধারিণী ধরণীদেবীকে চিন্তা করিবে । আসন- 
পত্মবে অষ্টদলে চামরধৃত। মহিষীগণকে চিন্তা করিবে। 

স্নানান্তে শুর্লাম্বরধারী হইয়া নিত্যকৃতা সমাপনপূর্ববক 
উল্লিখিত' ধ্যানান্তে একা গ্রচিত্তে নিত্যই শ্রীহরির অর্থাৎ 

তম্মন্ত্রেরে জপ করিবে ।১৩১-৩৩ ৃ 

উর্ধপুণড, হস্তে কুশধারণ করত শুদ্ধ হইয়া! কৃষ্ণসার- 
চর্ম্মে উপবিষ্ট হওত, প্রাণায়ামপূর্ববক যথাবিধি গ্যাস, 
করিবে এবং পরে শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়গ, ধনু, পল্প গরুড় “ও 
বনমাল! এই অই্টসংখ্যক দুদ্রাকে পৃর্জা করিবে ।১৩৪-৩৫ 



ত্৬ 

অনেনাভ্যচিতো বিষণ প্রীতো ভবতি তত্ক্ষণাৎু। 
অযুতং বা সহত্রং বা ত্রিসন্ধ্যান্ত জপেন্মন্ুম্ ॥ 
বিষ্ঞোঃ সমানরূপেণ শাশ্বতং পদমাপ্,য়াৎ ॥৯৩৭ 

আয়ুক্ষামী জপেমিত্যং ষাসং নিয়তেন্তিয়ঃ | 
অধুতং তু জপেম্মন্ত্রং সহত্রং জুহুয়াদ্ ঘৃতম্ ॥১৩৮ 

আয়ুনিরাময়ং সম্পন্ভবেদ্ বর্ষশতাধিকম্ । 
বিদ্ভাকামী জপেদ্ বর্ষং ত্রিসন্ধ্যাম্বযুতং মনুম্ ॥১৩৯ 
জুকুয়াদ্ বিমলৈঃ পু্পৈঃ সহত্রং নিষতেক্দ্রিয়ঃ | 
অফ্টাদশানাং বিদ্যানাং ভবেদ্ ব্যাসসমো দ্বিজঃ ॥১৪ 
বিবাহার্থী জপেন্লিত্যমেবং বর্ষচতুষটয়ম্ ॥১৪১ 
রাজহোমী সহস্রং তু লভে কন্যাং স্থশোভিতাম্। 

সম্পুকামী জপেন্লিত্যং ত্র্যযুতং বগসরব্রয়মূ ॥১৪২ 

পরে আবার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে প্রভু 
জগন্নাথকে পূজা করিবে। সমস্ত গন্ধপুষ্পাদি এ মন্ত্র 
দ্বারাই নিবেদন করিবে 1১৩৬ 

্রীশ্রীনারায়ণের পুজার ফল। 
এইভাবে শ্রীবিষুকে পূজ! করিলে তত্ক্ষণাৎ তিনি 

শ্রীত হইবেন। ব্রিসন্ধ্যায় অযুতসংখ্যক বা সহতসংখ্যক 
মন্ত্রজপ করিবে। ইহার দ্বারা শ্রীবিষুণর তুল্য হইয়া 
পরম শাশখত পদ প্রাপ্ত হইবে ।১৩৭ 

দীর্ঘাযুক্ষামী সন্ন্যাস পর্য্যন্ত সংযতেক্দিয় হইয়া নিত্যই 
অযুতসংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে ও সহত্রসংখ্যক ঘ্বৃতাহুতি 
দান করিবে ।১৩৮ 

ইহাতে শতবর্ষেও অধিক নীরোগ দীর্থায়ু হইবে 

ূ 

পা সপসীপ্প পিপাসা শশা ০৩ 

ূ 

আধ্য-শান্ 
পসোর্বা পল্মপ্রৈর্বা তথা হোমী শ্রিয়ং লভেৎ। 
ভূকামী তু জপেন্গিত্যং বসরং বিজিতেন্দ্িয়ঃ ॥১৪৩ 

দুর্বাভিজুহ্য়াত্তছল্লভেন্তুমিমভীপ্লিতম্ । 

রাজ্যকামী জপেন্নিত্যং ষড়বং ব্র্যযুতং তথ! ॥১৪৪ 

সহত্রং জুুয়ান্ নিত্যং পায়সং ঘৃতমিশ্রিতমৃ। 
চক্রবর্তী ভবেৎ সগ্ভঃ পদ্মা ভর্ত)ঃ প্রসাদতঃ ॥১৪৫ 

দ্বাদশাব্দং জপেদেবং সততং বিজিতেন্দ্িয়ঃ | 

আত্মহোমী তু ঘো নিত্যযিন্রত্বং লভতে 
নরঃ ॥১৪৬ 

লক্ষং জপেচ্চ যে! নিত্যং ত্রিংশদ্বর্ষং জিতেন্িয় | 

ব্রহ্ষত্বং বা শিবত্বং বা সমাপ্পোতি ন সংশয়? ॥১৪৭ 

সম্পকামী ব্যক্তি তিনবৎসরব্যাগী প্রত্যহ জপ করিয়া 

তিন অযূত সংখ্যক (৩০ হাজার) জপ করিবে। 
পদ্ম বা পদ্মপত্রের দ্বারা হোম করিলে সম্পগুলাঁভ 

করা যায়। ভূমিলাভেচ্ছু ব্যক্তি বশুদরকাল সংযতেক্দ্িয় 
হইয়া নিত্যই জপ করিবে। দূর্ববা দ্বারা হোম 
করিলে অভীষ্ট ভূমিলাভ হইবে। রাজ্যকামী ব্যক্তি 
ছয়বসর পধ্যন্ত নিত্য ত্রিশ হাজার জপ করিবে। 

নিত্যই ঘৃতমিশ্রিত পরমান্ন দারা সহজ হোম করিলে 

্ীশ্্বিষুর অনুগ্রহে শীঘ্রই চক্রবর্তী (সম্রাট্ ) হইবে । 
দ্বাদশ বশসর পধ্যস্ত পরমাত্মার এ মন্ত্র বিজিতেক্ডরিয় 

হইয়া! নিত্যই জপ করিলে মন্ুহ্য ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে 

পারে ।১৪১-৪৬ 

ত্রিশবৎসর পর্যন্ত জিতেন্দ্রিয় হইয়! লক্ষ জপ করিলে 

ও সম্পত্লাভ করিবে । বিষ্ভাকামী ত্রিসন্ধ্যায় সংবসর ব্রদ্বত্ব বা শিবত্ব লাভ করিবে__ইহাতে সন্দেহ নাই 

যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে যাবজ্ভীবন নিত্যই অধুত- 
এবং সংযতেক্্রিয় হইয়া নির্মল পুষ্প দ্বারা সহত্র | সংখ্যক জপ করিবে এবং বহ্ছিতে সহত্র বা শতসংখ্যক 

হোম করিবে । তাহা হইলে ব্যাস সমান হইয়া ত্রাহ্মণ ৷ দ্বৃতমিশ্রিত চরু দ্বারা কিন্বা ঘৃতমিশ্রিত শর্করাযুক্ত 

পথ্যন্ত অযুতসংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে ।১৩৯ 

অধ্টাদশ বিষ্ভায় পারদর্শা হইবে ।১৪ং তিলের দ্বারা কিম্বা পঞ্ষের দ্বারা অথবা বিল্বপত্র দ্বারা 

বিবাহার্থা ব্যক্তি বর্ষচতুটয় পথ্যন্ত প্রত্যহই এ মন্ত্র ূ অথবা! অশ্থথ-সমিধ দ্বার! কিম্বা সরস তুলসীদল দ্বার! 
জপ করিবে এবং লীজ (খই) ত্বারা সহত্স হোম করিবে | হোম. করিবে ও প্রত্যহ সনাতন শ্রীবিষ্ুর তত্তন্মন্ত্রে 

তাহা হইলে স্বালন্কৃতা উত্তম! কণ্যা লাভ করিবে এবং । পূজা করিবে, সে ব্যক্তি সত্বর গরুড় বা অনন্থের 



ধন্হারীত-্যুতিঃ 

যাবজ্জীবং তু যো নিত্যমযুতং সুসমাহিতঃ। 
সহজ্ং বা শতং বাপি হোতব্যং বহ্ছিমগুলে ॥১৪৮ 

আজ্যেন চরুণা বাপি তিলৈর্বা শর্করান্সিতৈঃ | 
পদ্মৈবিল্বপত্রৈর্বা সমিস্ভিঃ পিপ্ললম্ত বা। 
কোমলৈস্তলসীপ্রৈর্চযিত্বা মনাতনম্ ॥১৪৯ 
অনস্তবিহগেশানাং ক্ষিপ্রমন্যতমো ভবে । 

কিমত্র বহুনোক্েন সর্বসিদ্ধিপ্রদো নৃণাঘ্ ॥১৫০ 
শ্রীমদষ্টাক্ষরে! মন্ত্রো নিত্যপ্রিয়তমো হবেঃ । 
অসীনো বা শয়ানে! বা তিষ্ঠন্ বা যত্র কুত্রচিত ॥১৫১ 
ক্তপেদক্টাক্ষরং মন্ত্র তস্য বিজু প্রসীদতি । 
ংক্াতঃ সর্বতীর্থেষু সর্বষজ্ঞেযু দীক্ষিত; ॥১৫২ 

অভিতঃ সর্বদেবানাং যো জপে€ সততং মনুম্ । 

ব্রহ্মঘে। বা কৃতত্ো বা মহাপাপফুতোহপি বা ॥১৫৩ 

অধ্টাক্ষরন্ জণ্তারং দৃষ্ট্যা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে | 
অস্টাক্ষরন্থয জণ্তারো৷ যথা ভাগবতোত্তমাঃ ॥১৫৪ 

অন্যতম হইবে-_-সন্দেহ নাই। অধিক কি, এ মন্ত 

মনুষ্যের সর্ববসিদ্ধিপ্রদ ।১৪৭-৫০ 

শ্রীহরির এঁ অস্টীক্ষর মন্ত্র শ্রীবিষুণ্তর অত্যন্ত প্রিয়তম । 
উপবেশন করিয়াই হউক, শয়ান থাকিয়াই হউক, যাইতে 

যাইতেই হউক, দণ্ডায়মান থাকিয়াই হউক, ষে স্থানেই 

হউক এ অধ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিলে শ্রীবিষুণ জাপকের 
প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। জপকারীর সর্ববতীর্থে 

স্ানজনিত ফল হয় এবং তাহার সমস্ত যজ্জেই দীক্ষিত 

হওয়ার ফল লাভ হয়।১৫১-৫২ 

প্রীহরি বা শ্ীশিব ব! শ্রীদুর্গা, কালী প্রভৃতি যে 
কোন দেবতার সমীপে সতত যদি এ অফ্টীক্ষর বিষুন্ 
জপ করা যায়, তবে ব্রক্ষহত্যাকারী বা কৃতস্থ বা 

মহাপাপ যুক্ত হইলেও সে ততক্ষণাৎ সমস্ত পাঁপ হইতে 
মুক্ত হয়। এ অক্টাক্ষর বিষুমন্ত্রের জাঁপক ব্যক্তি 
শ্রেষ্ঠ ভাগবত হুইয়া দেবতা, অস্ত্র ও মনুষ্বোর সহিত 

সমগ্র জগৎকে পবিত্র করে। ঘে ব্যক্তি এ 

অষ্টাক্ষর মন্ত্রেরে জপকারীকে ভক্তিপূর্ববক প্রণাম 

করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুস্ত হইয়া বিষু/লোকে 

২৭ 

পুনস্তি সকলং লোকং সদেবাহুরমানুষম্ । 
অফ্টাক্ষরন্য জপ্তারং প্রণমেদ্ যন্ত্র ভক্তিতঃ ॥১৫৫ 

সর্বপাপবিনিধু'ক্তো বিষুলোকে মহীয়তে । 
অচিন্ত্যমেতম্মাহাত্যং মনোরস্থ জগণ্পতেঃ ॥১৫৬ 

নহি বক্ত,ং ময়া শক্যং ব্রহ্মাদিত্রিদশৈরপি | 

অথ বক্ষ্যামি মাহাত্্যং দ্বাদশার্ণন্ত পাথিব ॥১৫৭ 

যস্যোচ্চারণমাত্রেণ দ্বাদশাকবফলং লভে । 

নমে৷ ভগবতে নিত্যং বাস্দেবায় শাঙ্গিণে ॥১৫৮ 

প্রণবেন সমাধুক্তং দ্বাদশার্ণমনুং জপেহ | 
পুর্ববপ্রণবস্থার্থ, নমসশ্চ মহামনোঃ ॥১৫৯ 

এশ্বর্ষঞ্* তথা বীর্য্যং তেজঃ শক্তিরনুত্তম| | 
জ্ঞানং বলং যদেতেষাং ষগ্নাং ভগবদীরিতঃ ॥১৬০ 

এভি্ণৈঃ পুর্ববাক্যঃ স এব ভগবান্ হরিঃ। 

নিত্যা চ ঘা! ভগবতী প্রোচ্যতে মুনিসভমৈঃ ॥১৬১ 

পূজিত হয়। জগত্পতি শ্্রীবিষ্ণর এই অষ্টাক্ষর 
মন্ত্রের মাহা ত্য অচিন্তনীয় ।১৫৫-৫৬ 

আমি কিন্বা ব্রর্ধাদি দেবগণ কেহই এ মন্ত্রের 

মাহাত্যু বলিতে সক্ষম নই। হে রাজন্! এখন 

দবাদশাক্ষর মন্ত্রের মাহাত্মা বলিতেছি ।১৫৭ 

সেই মন্ত্রের উচ্চারণমাত্রেই দ্বাদশবর্ষব্যাগী জপেরই 

ফল হয়। ভগবান্ বাস্থদেব শাঙ্গীকে নিত্য প্রণাম করি। 

ইহাতে দ্বাদশীক্ষর মন্ত্র বলা হইল, যথা-_ও “ভগবতে 
বাস্থদেবায় শাঙ্গিণে” নমঃ1১৫৮ 

আদিতে প্রণব (ওঙ্কার) সংযুক্ত করিয়া 

ঘ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে অর্থাত ৭৩ ভগবতে 

বাসুদেবায় শাঙ্গিণে” ইহাই মন্ত্র। প্রণবের ও নমস্ 
শব্দের অর্থ পূর্বববু।১৫৯ 

সমগ্র এশ্বধ্য (অনিমাদি ), বীর্য্য, তেজ, অনুত্তম 
শক্তি, সমগ্র জ্ঞান ও বল এই ছয়টা গুণ শ্রীভগবত শক্তি । 
এই ছয়টা গুণ দ্বারা সিদ্ধবাক্ ধিনি, তিনিই সাক্ষাৎ, 
ভগবান্ শ্রীহবি। (এ ছয়টি গুণকেই “ভগ” বলে)।, 
মুনিশ্রেষ্ঠগণ যে ভগবতী শক্তিকে নিত্যা বলিয়াছেন: 



২৮ 

এশ্বর্ষরূপা স| দেবী সভগ। কমলালয়া। 
এশ্বরী সর্বজগতাং বিষু্পত্বী সনাতনী ॥১৬২ 
তম্তাঃ পতিত্বাদীশম্ত ভগবানিতি চোচ্যতে । 

তম্মাত্, ভগবান্ শ্ীমানেকার্থো মুনিভিঃ স্মৃতঃ ॥৯৬৩ 
ভগবানিতি শব্দোহয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি। 
নিরুপাধৌ চ বর্তেত বাস্থদেবেহখিলাত্মনি ॥১৬৪ 
বক্ষ্যন্তি কেচিন্তগবান্ জ্ঞানবানিতি সত্তমাঃ | 
তদ্বাস্রদেবেনোক্তং স্তাৎ সামান্যত্বাভতোহন্যথা ॥১৬৫ 

তম্মাৎ কল্যাণগুণবান্ প্রীমান্ যোহসৌ জগণ্পতিঃ | 

স এব ভগবান্ বিষুত্বাস্থদেবঃ সনাতনঃ ॥১৬৬ 

ভগবতে প্রীমতে চেত্যেকার্থে হি প্রোচ্যতে বুধৈঃ। 
গুণবান্ ভগবানেব স্ৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশরু ॥১৬৭ 

দ্রৌঁ দ্বৌ গুণাবধিষ্ঠায় সর্বাদ্যমকরোণ প্রভূত | 
প্রদ্যুন্বশ্চানিরুদ্বশ্চ সন্কর্ষণ ইতীরিতঃ ॥১৬৮ 

তিনিই এঁর্য্যরূপা স্ুভগা, তিনিই কমলালয়া, সমস্ত 

জগতের নিয়ন্ত্রী, তিনিই সনাতনী বিষুণ্পত্বী ।১৬০-৬২ 
ভাহার স্বামী বলিয়া তীহীকে (ন্বামীকে ) ভগবান্ 

বলা হয়। এই জন্যই মুনিগণ মিলিতার্থ করিয়া শ্রীবিষুণকে 

শ্রীমান্ ভগবান্ বলিয়াছেন ।১৬৩ 

সর্বব জগতের আত্মা নিরুপাধি বাস্থদেবকে “পুরুষ” 

“ভগবান্ ইত্যাদি বলা হয়। কেহ তাহাকে ভগবান্ 

বলেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তীহাঁকে জ্ঞানবান বলেন। 

নাম হইত না।১৬৪ ৬৫ 

অতগব সর্বকল্যাণময়গ্রণযুক্ত যে জগশুপতি 

আীপ্রীলক্ষদীর সহিত মিপ্লিত হইয়া আছেন, তিনিই 
ভগবান্ বিষু এবং তিনিই সনাতন বাসুদেব ।১৬৬ 

হইয়া 

অর্থ প্রকাশের 

পণ্ডিতগণ এইজন্যই বিষুবাচক “ভগবান? ও 
'্রীমান্” এই শব্দদ্বয়কে একার্থে প্রযুক্ত করিয়াছেন । 

আধ্য-শা্র 

ভগবান্ বাস্ুদেবোহসোৌ স্য্ট্যান্যমকরোত স্বয়য্। 
এশ্বর্্য-বীর্য্যবান্ সর্গে প্রহ্যন্নঃ পর্য্যপদ্ভত ॥১৬৯ 

তেজঃ শক্তিং সমাবিশ্ট অনিরুদ্ধো হাপালয়েু। 

বলজ্ঞানে তথা দ্বে তু সন্কর্ধণো হাধিন্টিতঃ ॥৯৭০ 
অকরোস্তগবানেব সংহারং জগত? পুনঃ । 

এবং ষড়গুণপুর্ণত্বা পতিত্বাত্বপি চ শ্রিয়ঃ ॥১৭১ 

সর্গাদেঃ কারণত্বাচ্চ ভগবানিতি চোচ্যতে | 

সর্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ ॥১৭২ 
ততঃ স বাস্ুদেবেতি বিদ্বপ্ভিঃ পরিগগ্তে। 

চতুর্থী পুর্ববদ্ বি্ভাৎ কৈক্কর্ধযার্থং মহাত্মনঃ ॥১৭৩ 
এবং জ্ঞাত্বা মনোরর্৫ঘং দ্বাদশার্ণন্য চক্রিণঃ | 
সংসিদ্ধিং পরমাপ্রোতি সম্যগাবর্তয চেতসা ॥১৭৪ 

গত্বা গত্বা নিবর্তন্তে সবক্রতৃফলৈরপি | 
তদ্গত্বা ন নিবতন্তে, দ্বাদশাক্ষরচিস্তকাঃ ॥১৭৫ 

স্পা পপ পাসপী পাটা পালন শাল্লা ০৯ লা পানা 

তিনিই তখন প্রহ্যন্্র অনিরুদ্ধ এবং সন্কর্ণনামে 

অভিহিত হইয়া থাঁকেন। ভগবান বাস্থদেব স্বয়ং 

সষ্ট্যা্দিকার্ধ্য করেন। স্যষ্টিকালে এঁশর্ধ্য ও বীর্যযবান্ 
প্রদ্যন্নভাব প্রাপ্ত হন। তাহার তেজঃশক্তি 

আশ্রয় করিয়া অনিরুদ্ধৰপে জগৎ পালন করেন। বল 

ও জ্ঞানশক্তি আএয় করিয়া জক্র্ষণনাম ধারণ করত 

শভগবান্ বিষুই জগতের সংহারকার্ধ্য সম্পন্ন করেন। 
শরীর স্বামিহেতু পূর্বেবাক্ত ছয়টা গুণ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া 

শরীর সহিত মিলিতহেতু পরমাত্মা বাস্বদেবের এ এঁ. 

নাম বাস্দেবই নির্দেশ করিয়াছেন, অন্যথা তাদৃশ 
| বাস করেন। 

স্বযংপরমাত্বা বিষুঃ ক্ষ্ট্যাদির কারণ ও ভগবান্রূপে 
অভিহিত হন। এই শ্রীবিষুঃ সর্বত্র সমস্ত বস্তরতে 

এইজন্য বিদ্বান্গণ তাহাকে বাস্থদেব 

বলিয়াছেন । পূর্বেধাস্ত অর্থজ্ঞান অনুসারেই চতুর্থা 
বিভক্তির অর্থই মহাত্মা শ্রীবিধুঃর দাসত্ব অর্থাৎ দাসত্ব 

জন্যই চতুর্থীবিভভ্তি দেওয়া 
হইয়াছে ।১৬৮-৭৩ 

শ্রীভগবান্ চক্রধারীর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের এইরূপ অর্থ 
তাদৃশ গুণবিশিষ্ট ভগবান্ই স্্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী ।১৬৭  জানিয়! এবং চিত্তে এরূপ অর্থ পুনঃ পুনঃ আবপ্তিত বা 

্ী্ীলক্ষমীদেবীর ছুই দুইটা“ গুণ আশ্রয় করিয়াই | অবধারণ করিয়া পরম সংসিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি প্রা 
প্রভু স্নাতন শ্রীবিধু। সট্টি-স্থিত্যাদি লীলা করেন। | হওয়া যাঁয়।১৭৪ 



্্ধহারীত-স্মৃতিঃ ২৯ 

দ্বাদশার্ণং সর্জ্ঞপ্ত। সব্পাপৈঃ প্রমুচ্যতে 
ব্রদ্মহত্যার্দিপাপানি তসংসর্গকৃতানি চ ॥৯৭৬ 

দ্বাদশার্ণং মনোর্জপ, দর্হত্যগ্লিরিবেদ্ধনম্। 
সর্বসৌভাগ্যস্খদং পুত্র-পৌত্রাভিবর্ধনমূ্ ॥১৭৭ 
সবকামপ্রদং নৃণামায়ুরারোগ্যবর্ধনমূ। 
দেবত্বমমরেশত্বং শিব-ত্রন্ষত্বমেব চ ॥১৭৮ 
দ্বাদশার্ণমনুং জণ্ত। সমাপ্পোতি ন সংশয়ঃ | 
ছুরাচারোহপি সর্বাশী কৃতন্ো নান্তিকোহপি বা ॥১৭৯ 

+ দ্াদশার্মনুং জপ্ত। বিষুসাযুজ্যমাপুয়াৎ। 
প্রজাপতিঃ কশ্যপশ্চ মনুঃ স্বায়ন্তুবস্তথা ॥১৮০ 
সপ্তর্ষযো ধ্রবশ্চৈতে খবয়স্তস্য কীতিতাঃ। 
বশিষ্ঠঃ কশ্যুপোহত্রিশ্চ বিশ্বামিত্রশ্চ গৌতমঃ ॥১৮১ 
জমদগ্রির্ভরদ্বাজস্তে(তে সপ্ত মহ্্ষয়ঃ | 
ভগবান্ বাস্থদেবে৷ বৈ দেবতান্ত প্রকীন্তিতঃ ॥১৮২ 

ছন্দশ্চ পরমাদৈবী গায়ত্রী সমুদান্ৃত! । 
সাধকানাং সদা রাজন্ কামুধেনুরিতীরিতঃ ॥১৮৩ 

দশাঙগুলীযু তলয়োদ্বণদশার্ণানি বিশ্যাসেহ | 

পদৈশ্চতুভিরঙ্গেষু বিন্যসেতদনস্তরমূ ॥১৮৪ 

চতুরলেষু বিন্যস্থ মন্ত্রেণোত্বরয়োদ্বয়োঃ | 

মূরনাস্ত-নেত্রয়োর্নাসা-কর্ণয়োভূজিয়োস্তথা ॥ 
হৃদি কুক্ষৌ তথা গুহ উবের্জান্বোশ্চ পাদয়োঃ ॥১৮৫ 

মন্্রার্ণানি তু বিন্যস্ত ক্রমেণৈব নৃপোত্ম 
অচক্রায় বিচক্রায় স্তুক্রায় তখৈব চ ॥১৮৬ 

তথা ভ্রেলোক্যচক্রায় মহাচক্রায় বৈ তথা। 

অন্থরান্তকচক্রায় স্বাহান্তং প্রণবাদিকম্ ॥১৮৭ 

হুদয়ারদিষড়ঙ্গেষু যথাশান্্ং প্রযোজযেৎ। 

ক্ষীরারী শেষপর্য্যস্কে সমাসীনং শ্রিয়া সহ ॥১৮৮ 

সমস্ত যন্রের ফল প্রাপ্ত হইয়াও জীব প্রতি মরণাস্তে | জমদগ্রি ও ভরদ্বাজ এই সপ্ত মহধিগণও ইহা বলিয়াছেন । 

আবার জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এই দ্বাদশাক্ষরের অর্থ উক্ত মন্ত্রের দেবতা ভগবান্ বাসুদেব । দৈবী গায়ত্রী ছন্দ 

চিন্তা-পরায়ণ সাধকের মরণান্তে আর জন্ম হয় না। 

স্বাদশাক্ষর মন্ত্র একবার জপ করিলেই সমস্ত পাপ 

) হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এমন কি, ব্রদ্মাহত্যাদিজস্য- 
পাপ ও তৎসংসর্গজগ্যপাঁপ এতৎ সমস্তই নষ্ট হইয়া 

যায়। অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তক্রপ 
ঘ্বাদশাক্ষর মন্ত্রই জপকারীর হৃদয়স্থিত সমস্ত পাপ ধ্বংস 

করে। আরও, সমস্তসৌভাগ্যস্থখদায়ক, পুত্রপৌত্রাদি- 
বদ্ধক, সর্বাভিলবিত নম্তদাতা, এ মন্ত্রজপকারী 
মনুষ্যদের আয়ু বর্ধন ও আরোগ্য প্রদান করে। 

আরও এ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিলে দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব, 

শিবত্ব এবং ব্রন্ধত্বও প্রাপ্ত হওয়া যায়--ইহাঁতে সন্দেহ 

নাই। নিতান্ত দুরাচার হইলেও অভক্ষ্য-ক্ষ্যসমন্ত 

ভক্ষণ করিলে, কৃতত্প হইলে কিন্বা নাস্তিক হইলেও 

মাত্র দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিলেই সেই জাপক শ্রীবিষুঃর 

সাযৃজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে । প্রঙ্জাপতি ব্রহ্মা, কশ্যপ, 
সায়স্তুব মনু, সপ্তব্ধিগণ, গ্রুব এবং অন্তান্য ধষিগণ ইহা! 
বলিয়াছেন। বশিষ্ঠ, কশ্যপ। অত্রি, বিশ্বীমিত্র, গৌতম 

পি 

ইহা বল! হইয়াছে । হে রাজন্! এ মন্ত্রী সাধকদের 
কামধেনুসদৃশ-_ইহা! উক্ত হইয়াছে ।১৭৫-৮৩ 

হস্ততলের দ্বাদশ অঙ্কুলিতে উহার দ্বাদশ অক্ষরের 

বিল্তাস করিবে । তারপর চারিটা পদ সর্ববাঙ্গে বিন্যস্ত 

করিবে। মন্ত্রের শেষের ছুইটী পদ চারিটা অঙ্গে বিশ্যাস্ত 

করিবে । হে নৃপোত্তম! শেষে মন্তকে, মুখে, নেত্রদয়ে, 
নাসাছয়ে, কর্ণদয়ে ভুজছুয়ে, হৃদয়ে, উদরে, গুহাদেশে, 

উরুদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে, পাদদ্য়ে মন্ত্রাক্ষরসমূহ যথাক্রমে 
বিশ্যস্ত করিবে ।১৮৪-৮৫ 

পরে প্রণবাদি স্বাহাস্ত মন্ত্রে অচক্রার়, বিচক্রায়, 
সুচক্রায়, ভ্রেলোক্াচক্রায়, মহাচক্রায় ও অস্থুরাস্তকচক্রায় 
এইরূপে হৃদয়াদি বড়ঙ্গে যথাশাস্ত আবুধবিশ্যাম 
করিবে। পরে শ্রীবিষুকে চিস্তা করিবে। 
ধথা-_তিনি শ্রীলক্গমাদেবীর সহিত ক্ষীরসমুতের 
মধ্যে শেষপধ্যন্কে (অনশ্যশয্যায়) উপবিষ্ট আছেন। 
তাহার বর্ণ জলপূর্ণমেততুল্য নীল, তিমি 



৬ৎ আধ্যম্শাহ 

নীলজীমূতসঙ্কাশং তগুকাঞ্চনভূষণম্ | 
গীতাম্বরধরং দেবং রক্তাজদললোচনম্ ॥১৮১৯ 

দীর্ঘৈশ্চতুভির্দোন্িশ্চ সর্বাভরণভূষিতৈঃ | 

শঙা-চক্র-গদা-শাঙ্গন্ কিভ্রাণং পরমেশ্বরমূ ॥১৯০ 

নানাকুসথমসন্মদ্ধনীলকুস্তলশীর্বজমৃ। 
প্রীবস-কৌস্তভোরস্কং বনমালাবিভূষিতম্ ॥১৯১ 
সমাশ্লিষং শ্রিয়। দিব্য পদ্ময়া পন্মহস্তয়া। 
স্তুয়মানং বিমানস্থৈদে ব-গন্ধর্-কিন্নরৈঃ ॥১৯২ 

, মুনিভিঃ সনকা্ভৈশ্চ সেবিতঞ্চ সুরষিভিঃ | 

এবং ধ্যাত্ব। হরিং নিত্যং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ ॥১৯৩ 

অর্চযিত্ব! হুধীকেশং স্থগন্ধকৃম্থমৈঃ সদা | 
শালগ্রামাদিকস্থিতমচ্যমনুং জপেদ্ বুধঃ ॥১৯৪ 
জপিত্বা! দশসাহত্রং যাবজ্জীবং সমাহিতঃ। 
বৈষ্ণবং পদমাপ্সোতি পুনরাবৃতিবজিতমূ ॥১৯৫ 

তণ্তস্ব্ণীলঙ্কারভূষিত, পীতান্বরধারী, দীপ্তিমান্ রক্তপদ্ম- 

দলের ন্যায় তাহার নয়নদ্বয়,। স্তুদীর্ঘ আজানুলন্বিত 

সর্ববাভরণভূষিত চতুভূ্জধারী, তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও 
ধুর্ধারী,--এইরূপে পরমেশ্বরকে চিন্তা করিবে ।১৮৬ ৯০ 

তাহার মস্তক নান। কুম্থমসংযুক্ত ও নীলবর্ণ-কু গুলযুক্ত, 

বক্ষঃস্থলে শ্রীবসচিহ্ন ও কৌন্তভমণি, বনমালাশোভিত 

উহার কট। পদ্পহস্তা শ্রীপল্মা (লক্ষন) দ্বারা আলিঙ্গিত 

তাহার দেহ। বিমানস্থ দেব, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ তাহার 

স্তব করিতেছেন। সনকাঁদি মুনিগণ ও দেবধিগণ তাহার 
সেবা করিতেছেন- এইরূপ চিন্তা করিবে। পৃর্বেবাক্তরূপে 
শ্রীহরির ধ্যানান্তে সমাহিতরূপে নিত্যই এ মন্ত্র জপ 

করিবে ।১৯১-৯৩ 

সর্ববদা স্তগন্ধ কুস্থম দ্বারা! সনাতন হৃধীকেশের পুজা 
করিয়া শালগ্রামাদি প্রতীকশ্থিত নারায়ণকে পূজা করিয়া 
অঙ্চণীয় সেই নারাঁয়ণের মন্ত্র জপ করিবে ।১৯৪ 

যাবজ্জীবন একাগ্রমনে প্রত্যহ দশ সহতআ জপ 

করিলে বিষুপদ প্রাপ্ত হইবে, 'আর পুনরায় জন্ম 

হইবে না। দীথায়ুক্ধামী ব্ক্তি সংবসরকাল পধ্যস্ত 

আয়ুক্কামী জপেন্লিত্যং বশুসরং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ | 
খ্য। দ্বাদশসাহজ্রং হোমং তিলসহত্রকম্ ॥৯৯৬ 

লভেতায়ুঃ শতসম হুঃখরোগবিবজিতয্ । 

বিবাহকামী ষগ্মানং জপেন্নিত্যং জিতেক্দ্রিযঃ ॥১৯৭ 

আজ্যহোমী সহত্রস্ত লভেৎ কন্যাং স্ুলক্ষণাম্। 

সম্পৎকামী জপেন্নিত্যং বসরস্ত সহজ্রশঃ ॥১৯৯৮ 

দাজ্যৈন্চ ব্রীহিভিহোমৈঃ সহস্রং শ্রিয়মাপর,য়াণ। 

রাজ্যমিন্দ্রপদং বাপি শিবত্বং ব্রল্মতামপি ॥১৯৯ 

বহুকালং বিল্বপত্রৈঃ কমলৈর্বা জপেম্মনুষ্। 
জু্ুয়াচ্চ জপেন্লিত্যং তত্তগপ্রাপ্সোত্যনংশয়ম্ ॥২০০ 
যং যং কামফতে চিত্তে তত্র তত্র নৃপোত্তম ! 

জুহুয়াম্মীলতীপু্পৈরযুতং বিজিতেক্তরিয়ঃ ॥২০১ 
তাং তাং সিদ্ধিমবাপ্রোতি পদং চাণ্সোতি বৈষ্ঞবমূ। 

দ্বাদশার্ণেন মনন পক্ষে পক্ষে দ্বিজোভমঃ ॥২০২ 
৭ শপ ১ শসা ০ ৪ 

জিতেন্দ্রিয় হইয়া! নিত্য দ্বাদশ সহত্র জপ করিবে এবং 

তিল দ্বার] সহত্র হোম করিবে ।১৯৫-৯৬ 

ইহার ছারা ছুঃখরোগশুন্ত হইয়া শতবসর আয়ুঃ 
লাভ করিবে। আর বিবাহকামী ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয 

হইয়া ষণ্মাসকাল নিত্যই জপ করিবে এবং দ্বৃতের দ্বারা 
সহজঅসংখ্যক হোম করিবে, তাহাতে সে স্ুলক্ষণ৷ কন্যা 

লাভ করিবে। সম্পৎকামী ব্যক্তি সংবসরকাল প্রত্যহ 
সহত্র জপ করিবে এবং ঘুতমিশ্রিত ব্রীহি দ্বারা সহত্র 

হোম করিবে, তাহাতে শ্রী ( লক্ষী ) লাভ হইবে । রাজ্য, 
ইন্্রত্ব, শিবত্ব বা ব্রদ্ধত্ব ও লাভ হইতে পারে ।১৯৭-৯৯ 

বহুকালব্যাগী এ মন্ত্রের জপান্তে বিল্বপত্র বা পদ্ষের 
দ্বার নিত্যই হোম করিলে রাজ্যাদি লাভ হইতে 

পারে । মনে যে যেকামনা জন্মে, তাহার পূরণের জন্য 

জিতেক্দ্রিয় হইয়া মাঁলতীপুষ্পদ্বারা হোম করিঞে 
তাহাতে সেই পেই অভিপ্রেত সিদ্ধি লাভ হইবে। 

এবং অস্তে বিঞুপদ প্রাপ্ত হুইবে। দ্বাদশ . অক্ষর 
মন্ত্র দ্বারা পক্ষে পক্ষে ব্রাহ্মণ বৈষ্বগণ তাদৃশ 
হোম করিবেন, তাহাতেই সিদ্ধিলাভ হইবে ।? 
দ্বাদশীতে কোমল (সরস) তুলদীদল দ্বার! শ্রীবিষুঃর 



রদ্ধহারীত-স্ৃতিঃ 

ভগবতসঙ্গিধে৷ বাপি তুলসী কাননেহপি বা। 
সমাহিতমনা জণ্ড! ষড়র্ণং নিয়তেন্্রিয়ঃ ২৩০ 
তিলহোমাযুতং কৃত্ব! সর্বসিদ্ধিমবাপু,যাড। 

এবং বিষুমনোঃ প্রোক্তং বিধানং নৃপসত্তম ॥২৩১ 
বিধানৈরধুনাহমুষ্য মন্তরস্তাপি ব্রবীমি তে। 
ঘড়ক্ষরং দাশরথেস্তারক-ব্রক্ম কথ্যতে ॥২৩২ 
সর্বৈশব্য প্রদং নৃণাং সর্বকামফল প্রদম্। 
এতমেব পরং মন্ত্রং ব্রন্মরুদ্রোদিদেবতাঃ ॥২৩৩ 

ধষয়শ্চ মহাত্বানো মুক্ত জণ্ত। ভবাম্বুধো। 
এতম্মন্ত্রমগস্ত্যস্ত জণ্ড। কুদ্রত্বমাপু,য়াৎ ॥২৩৪ 

রন্বত্বং কাশ্ঠাপো জপ্ত। কৌশিকন্তবমরেশতাম্। 
কান্তিকেয়ো মনুত্বঞ্চ ইন্দ্রার্কৌ। গিরি-নারদৌ ॥২৩৫ 

বালখিল্যাদিমুনয়ে দেবতাত্বং প্রপেদিরে | 

এষ বৈ সর্বলোকানা মৈশ্র্য্যন্তৈব কারণমূ্ ॥২৩৬ 
পপ ০ পপ পাপা জপ পাপা এ 

প্রীভগবানের নিকট বা তুলসীকাননে সংঘতেক্তিয় 
হইয়া একা গ্রচিত্তে ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া অযুতসংখ্যক 

সতিলাজ্য হোৌম করিলে মানব সর্ববসিদ্ধি লাভ করিবে। 

হে রাজশ্রেষ্ঠ! আমি শ্রীবিষুণ মন্ত্রের এইরূপ বিধান 
বজিলাম। এক্ষণে ভগবান দাঁশরথির যড়ক্ষর মন্ত্রের 

যথাবিধি অনুষ্ঠানের ফল বলিতেছি। শ্্রীবিষুটর এই 
ষড়ক্ষর মন্ত্র “তারক ব্রহ্ম” বলিয়া কথিত হইয়াছে ।২৩০-৩১ 

এই মন্ত্র সর্বৈশ্য্যপ্রদ এবং সর্ববাভিলাষপ্রদাত!। 

ব্রক্গা-রুত্রার্দি দেবগণ, খধিগণ ও মহাত্গণ এই পরম 

মন্ত্র জপ করিয়া ভবসমুদ্র হইতে যুক্ত হইয়াছিলেন। 
মহধি অগন্তা এই মন্ত্রজপ করিয়া রুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 

কাশ্টপ এই মন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। 

কৌশিক দেবরাক্ত-ইন্দ্রপদ্দ লাভ করেন এবং কাণ্তিক মনুত্ব 
এবং গিরি ও নারদ ইন্দ্ত্ব ও সূয্যত্ব লাভ করেন ।২৩৩-৩৫ 

বালখিল্যাদি মুনিগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হন। 'এই 

মন্ত্রই সর্ববলৌকের এ্রশ্থ্যযলীভের মূল কারণ। এই মন্ত্র 
জপ করিয়াই রুদ্র ক্রিপুরাস্বরকে বিনাশ করেন। ইহার 

প্রভাবে ব্রহ্ষহত্যাদি পাপ হইতে মুস্ত হইয়৷ তিনি 

 দেবগ্নণ কর্তৃক পুজিত হইয়াছিলেন.।২৩৬-৩৭ 

ইমমেব জপেন্মন্ত্রং রুদ্রস্্রিপুরঘাতকঃ। 
্রহ্মহত্যারদি নিরুক্তঃ পুজ্যমানোইভব সুরঃ ॥২৩৭ 
অগ্যাপি কাশ্যাং রুদ্রেস্ত সর্বেষাং ত্যক্তজীবিনাম্ । 
দিশত্যেতন্মহামন্ত্রং তারককত্রঙ্গনামকমূ ॥২৩৮ 

তশ্ত শ্রুবণমাত্রেণ সর্ব এব দিবং গতাঃ | 
শ্রীরামায় নমো ছোষ তারকক্রঙ্মনামকঃ ॥২৩৯ 

নান্নাং বিষ্গেঃ সহআ্রাণাং তুল্য এব মহামনুঃ | 
অনস্তে! ভগবন্মান্ত্রো শানেব তু সমাঃ কৃতাঃ । 

শ্রিযো৷ রমণসামর্থ্যাৎ সৌকর্্যগুণগৌরবাৎ্ ॥২৪০ 
শ্রীরাম ইতি নামেদং তম্ত বিষ্ঠেঃ প্রকীতিতম্। 
রময়া নিত্যযুক্তত্বাদ্ রাম ইত্যভিধীয়তে ॥২৪১ 
রকারমৈশ্বর্ধ্যবীজং মকারস্তেন সংযুতঃ। 
অবধারণযোগেন রামেত্যন্মাম্মনোঃ স্মৃতঃ ॥২৪২ 

শক্তিঃ শ্রীরুচ্যতে রাজন্! সর্ববাভীষফলপ্রদা । 
শ্রিয়ো মনোরমো যোহসৌ স রাম ইতি বিশ্রুত॥১৪৩ 

এখনও স্বয়ং রুদ্র কাশী ধামে মৃতমানবের কর্ণে 
তাঁরকত্রক্ষনামক এই মগ্ত্রই দান করিয়া থাকেন ।২৩৮ 

কাশীতে মৃত জীবগণ রুদ্রের মুখনিঃস্যত এই মন্ত্রকূপ 

তারকত্রদ্ধ-নাম শুনিয়াই স্বর্গে গমন করে । এই তারক- 

ব্রহ্ধনামক মন্ত্র হইল--্রীরামায় নমঃ 1২৩৯ 

রামমন্ত্র-বিধি। 
শীবিষুণর সহত্রনামের তুল্য-_-এই মহামন্ত্র। ভগবানের 

অনস্ত মন্ত্র নানাভাবে প্রকাশিত হইলেও তাহার গুণ 

অর্থাৎ ফল সর্বত্র সমান। শ্ত্রীর রমণসা মর্থ্যহেতু 
সৌকর্য্যগুণের গুরুত্বনিবন্ধন শ্রীরাম” এই নাম ্রীবিষুটরই 
নামরূপে কীন্তিত হইয়াছে। রমার (লক্ষ্মীর ) সহিত 

নিত্যযুক্তত্বহেতু তাহাকে রাম বলা হয়।২৪০-৪১ 

“র”কার এশ্বধ্যবীজ, “ম”কার তাহার সহিত সংযুক্ত । 
ছুই মিলিত হইয়া “রাম” এই মন্ত্র উক্ত হুইয়াছে।২৪২ .. 

“গ্রী”শবের আর্থ শক্তি। উহা সকল অভীষ্ট 

ফলদীতা। শ্রীর (লক্ষমীর ) মনোরম (প্রিয়) ক 
তিনি 'রাম'নামে বিখ্যাত 1২৪৩ 



৩২ 

তল্মাদেতম্মহামন্ত্রং সর্বসিদ্ধিপ্রদং নুপ !। 

সরুদুচ্চারণেনান্ত হরিস্তত্র প্রসীদতি ॥২১৬ 

ব্রহ্গাদ্যাঃ সনকাগ্যাশ্চ মুনয়শ্চ জপস্তি হি। 

ছন্দস্ত তশ্য গায়ত্রী দেবত৷ বিষু্রচ্যুতঃ ॥২১৭ 

স্যাদোম্বীজং নমঃ শক্তির্মনোরস্ত প্রকীতিতম্। 

ত্রিভিঃ পদৈঃ ষড়ঙগেঘু যথাসংখ্যং স্ুবিন্যসেত ॥২১৮ 

অঙ্গুলীম্বপি চাঙ্গেষু মন্ত্রার্ণীনি যথাক্রমা্ড | 

ুর্যাস্তে ছদয়ে বাহ্বোঃ পৃষ্ঠে গুছ যথাক্রমম্ ॥২১৯ 

বিন্যস্ত চক্রন্যাসঞ্চ পশ্চাদ্ধ্যানেষু তন্মযমূ। 

প্রণবেনোনম্মুখীকৃত্য হৃতপন্কজমধোমুখম্ ॥২২০ 

বিকাশয়েচ্চ মন্ত্রে বিমলং তস্য কেশরম্ । 

তন্তোপরি চ বহ্ছ্যর্ক-সোমবিম্বানি চিন্তুয়েত ॥২২১ 

তত্র রত্ুময়ং গীঠং তন্মধ্যেহষ্টদলাম্মুজমৃ। 

তশ্মিন্ কোটিশশাঙ্কাভং সর্বলক্ষণলক্ষিতম্ ॥২২২ 

আধ্য-শান্ত 

চত্ভূর্জং সুন্দরাঙ্গং যুবানং পদ্মলোচনম্। 

কোটি কন্দর্পলাবণ্যং নীলজ্দেলতিকালকম্ ॥২২৩ 

শলক্ষনাসং রক্তগণ্ডং বিহ্বিতোজ্জ্বলকৃণ্ডলম্। 

শঙ্ঘ-চক্র-গদা-পন্মধারণং দোিরুজ্জবলৈঃ ॥২২৪ 

কেয়রাঙ্গদ-হারাগ্বৈভূধিণৈশ্চন্দনৈরপি। 
অলঙ্কৃতং গন্ধ-পু্পৈ রক্তহস্তাঙ্ঘ্রিপন্বজম্ ॥২২৫ 

মুক্তাফলাভদস্তালিং বমমালাবিভূষিতমূ। 

প্রীবংস-কৌসন্তভোরক্কং দিব্যগীতাম্বরং হরিয্ ॥২২৬ 

তণ্তকাঞ্চনবর্ণাভং পন্য়া। পন্মহস্তয়া । 

সমাশ্লিষ্টমমুং দেবং ধ্যাত্ব। বিষুময়ো ভবে ॥২২৭ 

মনসেবোপচারাণি কৃত্বা! মন্ত্র জপেততঃ। 

ত্রিসন্ধ্যান্্ন জপেন্সিত্যং সহত্রং সাষ্টকং দ্বিজঃ ॥২১৮ 

বিষ্ঠোলে1কমবাপ্লোতি পুনরারৃত্িবজিতম্। 

পূর্ববজ্জপহোমাজ্যং কৃত্ব! সিদ্ধিং নরো৷ লভে ॥২২৯ 
৭ ০৮ একপীশস্প শা? দশে দালান পিপাসা 

| তিনি চতুর্ভূজ, বন্দর অঙ্গবিশিষ্ট যুবক, পন্মের স্যায় 
স্্াপস্ন : সপ৯ পপ সস পাশ শিলা পপাদি 

মন্ত্রের শরণাপন্ন হইয়া যথাবিধি এ যড়ক্ষর মন্ত্র জপ 

করিয়া শ্রীবিষুকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ।১১৫ 

অতএব এই মহামন্ত্র সর্ববসিদ্ধিপ্রদাতা। হে রাজন্! 

ইহাকে একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেই শ্রীহরি তাহার 

প্রতি প্রসন্ন হন ।২১৬ 

ব্্মাদি দেবগণ ও সনকাদি খধিগণ এই মন্ত্র জপ ৰ 

দেবতা শ্রীবিষুঃ। করেন। এই মন্ত্রের ছন্দঃ গায়ত্রী এবং 

এই মন্ত্রের বীজ “ও৮ (প্রণব )১ “নম? শক্তি । মনন 

উক্ত তিন পদের দ্বারা! যথাক্রমে যড়ঙ্গে শ্যাম করিবে। 

*২১৭-২ ৯৮ ৃ 

অঙ্গুলীসমূহে ও সর্ববাঙ্গে যথাক্রমে মস্তকে। মুখে, 

হৃদয়ে, বাহুদয়ে, পৃষ্ঠে ও গুছাদেশে মন্ত্রাক্ষরের বিন্যাস 

করিবে। অঙ্গন্যাস করিয়া চক্রশ্যাস করিবে । পরে ধ্যানে 

তণ্ময় হইবে অধোমুখ হৎপদ্মকে প্রণবের দ্বারা উর্ধমুখ 

করিয়া এ মন্ত্রের দ্বারা বিমল কেশর ও দলগুলিকে 

বিকশিত করিবে। তাহার উপর সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিবিদ্ঘ 

চিন্ত। করিবে ২১৯২১ 
_. তাহাতে রত্বময় পঠ আছে, তন্মধ্যে অন্টদল পল্প, 

তাহাতে কোটিচন্রতুল্য সরববহথলক্ষণযুক্ত ভগবান্ আছেন। 

তাহার বিস্তৃত নয়নদ্বয়, কোটি কন্দর্প (মদন ) তুল্য লাবণ্য- 

বিশিষ্ট, নীলবর্ণ ভ্রলতা, অলক (চুর্ণ কুম্তল) যুক্ত, 

নাসিকাদ্য় কোমল, গগ্ুস্থল রক্তবর্ণ, তৎ্প্রতি বিশ্বযুক্ত, 

উদ্্বল কুগডল এবং সমুজ্জ্বল বাহুদ্বারা শঙ্খ, চক্র; গদা ও পদ্ম |] 

ধরিয়া আছেন ।২২২-২৪ 

কেমুর, অঙ্গদ (বালা), হাঁর প্রভৃতি ভূষণ দ্বারা 

এবং চন্দন ও গন্ধপুষ্প দ্বারা! অলঙ্কৃত, রক্তবর্ণ হস্ত ও 

পাদপন্, মুন্তাফলের গ্ায় দত্তশ্রেণী' বনমালা দ্বারা 

বিভৃষিত, বক্ষে শ্রীবসচিহ্ম ও কৌস্তভমণি শোভিত 

দিব্যপীতাম্বরধারী গ্রীহরিকে চিন্তা করিবে ২২৫-২৬ 

তণ্তকাঞ্চনবর্ণ সদৃশ বর্ণ, পদ্মহস্তা লক্ষ্মী দ্বারা 

আলিঙ্গিত দেহ এই দীপ্ডিমান্ শ্রীবিষুণকে ধ্যান করিলে 

বিষুময় হইবে ।২২৭ | 

মানসোপচারে পূজা! করিয়া এ মন্ত্র জপ করিবে। 

এইরূপ প্রত্যহ তিন সন্ধ্যা অফ্টোত্তর সহ জপ করিবে। 

তাহা হইলে বিষুলোক প্রীপ্ত হইবে, পুনরায় জন্ম হইর্বে্ট 

না। পুরবেবাক্ত নিয়মে জপ-হোমাদি করিলে মাশব 

সিদ্ধিলাভ করিবে ।২২৮২৯ 



রদ্ধহারীত-স্ৃতিঃ 

ভগবতসঙ্গিধে৷ বাপি তুলসী কাননেহপি বা। 
সমাহিতমনা জণ্ড! ষড়র্ণং নিয়তেন্্রিয়ঃ ২৩০ 
তিলহোমাযুতং কৃত্ব! সর্বসিদ্ধিমবাপু,যাড। 

এবং বিষুমনোঃ প্রোক্তং বিধানং নৃপসত্তম ॥২৩১ 
বিধানৈরধুনাহমুষ্য মন্তরস্তাপি ব্রবীমি তে। 
ঘড়ক্ষরং দাশরথেস্তারক-ব্রক্ম কথ্যতে ॥২৩২ 
সর্বৈশব্য প্রদং নৃণাং সর্বকামফল প্রদম্। 
এতমেব পরং মন্ত্রং ব্রন্মরুদ্রোদিদেবতাঃ ॥২৩৩ 

ধষয়শ্চ মহাত্বানো মুক্ত জণ্ত। ভবাম্বুধো। 
এতম্মন্ত্রমগস্ত্যস্ত জণ্ড। কুদ্রত্বমাপু,য়াৎ ॥২৩৪ 

রন্বত্বং কাশ্ঠাপো জপ্ত। কৌশিকন্তবমরেশতাম্। 
কান্তিকেয়ো মনুত্বঞ্চ ইন্দ্রার্কৌ। গিরি-নারদৌ ॥২৩৫ 

বালখিল্যাদিমুনয়ে দেবতাত্বং প্রপেদিরে | 

এষ বৈ সর্বলোকানা মৈশ্র্য্যন্তৈব কারণমূ্ ॥২৩৬ 
পপ ০ পপ পাপা জপ পাপা এ 

প্রীভগবানের নিকট বা তুলসীকাননে সংঘতেক্তিয় 
হইয়া একা গ্রচিত্তে ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া অযুতসংখ্যক 

সতিলাজ্য হোৌম করিলে মানব সর্ববসিদ্ধি লাভ করিবে। 

হে রাজশ্রেষ্ঠ! আমি শ্রীবিষুণ মন্ত্রের এইরূপ বিধান 
বজিলাম। এক্ষণে ভগবান দাঁশরথির যড়ক্ষর মন্ত্রের 

যথাবিধি অনুষ্ঠানের ফল বলিতেছি। শ্্রীবিষুটর এই 
ষড়ক্ষর মন্ত্র “তারক ব্রহ্ম” বলিয়া কথিত হইয়াছে ।২৩০-৩১ 

এই মন্ত্র সর্বৈশ্য্যপ্রদ এবং সর্ববাভিলাষপ্রদাত!। 

ব্রক্গা-রুত্রার্দি দেবগণ, খধিগণ ও মহাত্গণ এই পরম 

মন্ত্র জপ করিয়া ভবসমুদ্র হইতে যুক্ত হইয়াছিলেন। 
মহধি অগন্তা এই মন্ত্রজপ করিয়া রুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 

কাশ্টপ এই মন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। 

কৌশিক দেবরাক্ত-ইন্দ্রপদ্দ লাভ করেন এবং কাণ্তিক মনুত্ব 
এবং গিরি ও নারদ ইন্দ্ত্ব ও সূয্যত্ব লাভ করেন ।২৩৩-৩৫ 

বালখিল্যাদি মুনিগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হন। 'এই 

মন্ত্রই সর্ববলৌকের এ্রশ্থ্যযলীভের মূল কারণ। এই মন্ত্র 
জপ করিয়াই রুদ্র ক্রিপুরাস্বরকে বিনাশ করেন। ইহার 

প্রভাবে ব্রহ্ষহত্যাদি পাপ হইতে মুস্ত হইয়৷ তিনি 

 দেবগ্নণ কর্তৃক পুজিত হইয়াছিলেন.।২৩৬-৩৭ 

ইমমেব জপেন্মন্ত্রং রুদ্রস্্রিপুরঘাতকঃ। 
্রহ্মহত্যারদি নিরুক্তঃ পুজ্যমানোইভব সুরঃ ॥২৩৭ 
অগ্যাপি কাশ্যাং রুদ্রেস্ত সর্বেষাং ত্যক্তজীবিনাম্ । 
দিশত্যেতন্মহামন্ত্রং তারককত্রঙ্গনামকমূ ॥২৩৮ 

তশ্ত শ্রুবণমাত্রেণ সর্ব এব দিবং গতাঃ | 
শ্রীরামায় নমো ছোষ তারকক্রঙ্মনামকঃ ॥২৩৯ 

নান্নাং বিষ্গেঃ সহআ্রাণাং তুল্য এব মহামনুঃ | 
অনস্তে! ভগবন্মান্ত্রো শানেব তু সমাঃ কৃতাঃ । 

শ্রিযো৷ রমণসামর্থ্যাৎ সৌকর্্যগুণগৌরবাৎ্ ॥২৪০ 
শ্রীরাম ইতি নামেদং তম্ত বিষ্ঠেঃ প্রকীতিতম্। 
রময়া নিত্যযুক্তত্বাদ্ রাম ইত্যভিধীয়তে ॥২৪১ 
রকারমৈশ্বর্ধ্যবীজং মকারস্তেন সংযুতঃ। 
অবধারণযোগেন রামেত্যন্মাম্মনোঃ স্মৃতঃ ॥২৪২ 

শক্তিঃ শ্রীরুচ্যতে রাজন্! সর্ববাভীষফলপ্রদা । 
শ্রিয়ো মনোরমো যোহসৌ স রাম ইতি বিশ্রুত॥১৪৩ 

এখনও স্বয়ং রুদ্র কাশী ধামে মৃতমানবের কর্ণে 
তাঁরকত্রক্ষনামক এই মগ্ত্রই দান করিয়া থাকেন ।২৩৮ 

কাশীতে মৃত জীবগণ রুদ্রের মুখনিঃস্যত এই মন্ত্রকূপ 

তারকত্রদ্ধ-নাম শুনিয়াই স্বর্গে গমন করে । এই তারক- 

ব্রহ্ধনামক মন্ত্র হইল--্রীরামায় নমঃ 1২৩৯ 

রামমন্ত্র-বিধি। 
শীবিষুণর সহত্রনামের তুল্য-_-এই মহামন্ত্র। ভগবানের 

অনস্ত মন্ত্র নানাভাবে প্রকাশিত হইলেও তাহার গুণ 

অর্থাৎ ফল সর্বত্র সমান। শ্ত্রীর রমণসা মর্থ্যহেতু 
সৌকর্য্যগুণের গুরুত্বনিবন্ধন শ্রীরাম” এই নাম ্রীবিষুটরই 
নামরূপে কীন্তিত হইয়াছে। রমার (লক্ষ্মীর ) সহিত 

নিত্যযুক্তত্বহেতু তাহাকে রাম বলা হয়।২৪০-৪১ 

“র”কার এশ্বধ্যবীজ, “ম”কার তাহার সহিত সংযুক্ত । 
ছুই মিলিত হইয়া “রাম” এই মন্ত্র উক্ত হুইয়াছে।২৪২ .. 

“গ্রী”শবের আর্থ শক্তি। উহা সকল অভীষ্ট 

ফলদীতা। শ্রীর (লক্ষমীর ) মনোরম (প্রিয়) ক 
তিনি 'রাম'নামে বিখ্যাত 1২৪৩ 



৬৪ আধ্য-শাঙ্ 

চতুরধ্যা নমসশ্চৈব সোহর্থঃ পুর্ববদেব হি। 
ব্রহ্মা বিষুঃশ্চ রুদ্রেশ্চ অগস্ত্যাগ্া। মহর্ষয়ঃ ॥২৪৪ 

ছন্দশ্চ পরম! দেবী গায়ত্রী সমুদাহৃত! । 
স্তীরামে! দেবত৷ প্রোক্তঃ সর্বৈশ্বধ্যপ্রদো হরি ॥২৪৫ 
অঙ্গুলীষ্পি চাঙ্লেষু ন্যাসকর্মাছ্াবীজতঃ | 
ুঝন্যাস্থে হৃদয়ে পৃষ্ঠে গুছো চরণয্নোস্তথ! ॥২৪৬ 
বৈষ্ণবাচ্চ গুরোঃ পঞ্চসংস্কারবিধিপুর্বকমৃ। 
অধীত্য মন্ত্র বিধিন1 পশ্চাদ্দেবং জপেদ্ বুধঃ ॥২৪৭ 
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্বাঃ স্িয়ঃ শুদ্রান্তথেতরাঃ | 
মন্ত্রধিকারিণঃ সর্বে হানন্যশরণা যদি ॥২৪৮ 

স্নানাদি কৃতকৃত্যঃ সন্গ,ধ্বপুণ্ডঃ পবিভ্রধধৎ। 
কৃষ্ণাজিনে সমাসীনঃ প্রাণায়ামী চ ন্যাসকৃৎ ॥২৪৯ 
ধ্যায়েৎ কমলপত্রাক্ষং জানকীসহিতং হরিম্। 
নৈব ধ্যানং প্রকুবাঁত বিগ্রহে সতি শাজিণঃ ॥২৫৭ 

শ্ররীরামায়” এই চতুর্থীবিভক্তির অর্থ ও নমস্ শব্দের 
অর্থ পুর্বববশ্ু | ব্রহ্মা, বিষু। রুদ্র ও অগন্ত্য প্রভৃতি 

মহধিগণ হইলেন--এই মন্ত্রের খষি, ছন্দ _-দেবী গায়ত্রী ও 

রামচন্দ্র দেবতা । তিনি সর্ব এখধধয প্রদতা শ্্রীহরি। 

এ মন্ত্রের আছ্য বীজ্দ্বারা অঙ্গুলীসমূহে, অন্যান্। অঙ্গে, 
মন্তকে, মুখে, হৃদয়ে, পৃষ্ঠে, গুহাদেশে ও পাদদ্ধয়ে মন্ত্র 
হ্যা করিবে ।২৪৪ ৪৬ 

বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে পঞ্চসংক্কারবিধিসহ 
যথাবিধি মন্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভক্তগণ পরে জপ করিবে। 

অনন্যশরণ ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্ঠাগণ, স্ত্রীগণ, এবং 
শৃত্রগণ ও অন্যান্য মকলেই এই মন্ত্রের অধিকারী । 
২৪৭-৪৮ 

স্নানাদি কাধ্য সমাপ্ত করিয়া কৃতকৃত্য অর্থাৎ পবিত্র 
হুইয়া উদ্ধপুণ্ড, ধারণ করত পবিত্র কৃষ্ণাজিনে উপবিষ্ট 
হইয়া প্রাণায়ামপুর্ববক হ্যাস করিবে ।২৪৯ 

পরে কমলনয়মা, জানকীর সহিত শ্রীহরিকে ধ্যান 
কর্ষিবে। শ্রীভগবানের মুর্তি থাকিলে অনুরূপ ধ্যানের 
প্রয়োজন নাই ।২৫০ | 

পরে মিচ্গলিখিতরূপে শ্রীরামচন্দ্রকে চিন্তা কৰিবে। 
চন্দন-অগুর-কর্পূরাদি দ্বারা স্বাসিত একটা রতবমগুপ। 

চন্দনাগুরুকপুরবাসিতে রতবমণ্ডপে | 
বিতানৈঃ পুষ্পমালাগ্ঘৈর্ধ পৈর্দিব্যেবিরাজিতে ॥২৫১ 
তন্মধ্যে কল্পবৃক্ষস্য ছায়ায়াং পরমাসনে। 
নানারত্রমব়ে দিব্যে সৌবর্ণে সুমনোহরে ॥২৫২ 
তন্যিন্ বালাকসঙ্কাশে পঙ্কজেহফট্দলে শুভে। 
বীরাসনে সমাসীনং বামাঙ্কাশ্রিতসীতয়া ॥২৫৩ 

সম্িপ্ধ-শাদলশ্যামং কোটিবৈশ্বানর প্রভম্ । 
যুবানং পল্সপত্রাক্ষং কনকান্বরশোভিতম্ ॥২৫৪ 

সিংহক্কন্ধানুরূপাংসং কন্ধুগ্রীবং মহাহনুম্। 
পীনবৃতায়তম্িপ্ধমহাবাহুচতুষ্টয়ম্ ॥২৫৫ 

বিশালবক্ষনং রক্তহস্তপাদতলং শুভম্। 
বন্ধুকম্মিতমুক্তাভ-দস্তোষ্টদ্বয়শোভিতম্ ॥২৫৬ 
পুর্ণচন্দ্রাননং স্িগ্ধং ভ্রযুগং ঘননাসিকম্। 
রস্তোরুদ্বয়মানীলকুন্তলং সিতচন্দনমূ ॥২৫৭ 

তাহাতে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শ্ুশোভিত, দিব্যধূপাঁদি 

বার স্তগঙ্ধীকৃত একটা চন্দ্রাতপ। এ রত্ুমণ্ডপমধ্যে 

কল্পবৃক্ষ। এ কল্পরৃক্ষের ছাঁয়াতে স্বর্ণ ও মানা মণিরত্ব 

নিপ্মিত পরমশ্রেষ্ঠা দিব্য আসনে বালসুয্যের ন্যায় 
উজ্জ্বল শুভ অফ্টদল পম্মের উপর বীরাসনে উপবিষ্ট, 

স্নিগ্ধ নুতন ঘাসের হ্যায় শ্যামবর্ণ, কোটিকোঁটি অগ্নি 

তুল্য প্রভাঁবিশিষ্ট পক্সপর্রের ম্যায় নয়নদ্বয়-শোভিত, 

কনকোজ্দ্বল বন্্র দ্বারা স্থশোভিত যুবক শরামচন্দ্ 
বি্ভমান । তাহার বামক্রোড়ে সীতা সমাশ্রিতা । ভ্রীরাম 

চন্দ্রের বাছুমূল সিংহের স্বন্ধের হ্যায় স্তুপ, শঙখ্খের হ্যায় 

ত্রিরেখাযুক্ত গ্রীবা, হনু (কপোলের প্রাস্তভাগ ) দেশ 

মহীন্, বাহু চতুষ্টয় _স্থুল, গোলাকার, স্তুদীর্ঘ ও স্সিগ্ধ, 
বিশাল বক্ষ€ম্থল, হস্ত ও পাদতল রক্তবর্ণণ দস্ত ও 

ওষ্দ্বয় যুক্তার হ্যায় শুভ্র ও উজ্্বল। বদ্ধুক পুষ্পের 
মত মনোরম হাস্য এবং মুক্তার শ্যায় শুভর দন্তের দ্বারা 

শোভিত ওয়, পূর্ণচন্দরের ম্যায় স্গিগ্ধ মুখমণ্ডল, জন্য 
হ্থমনোহর, ঘননাসিকা, উরুদ্বয় রামরস্তার গ্যায় সুন্দর | 

কুম্তলগুচ্ছ নীলবর্ণ। সর্ববাঙ্গে শ্বেতচন্দনের অন্ুলেপন, 

নবোদিত ূর্যযমণ্ডলের ম্যায় প্রভাসম্পন্ন কুগুল ত্বান্া 
শোভমান, হার-কেমুর-কটক ও অঙ্গুরীয়কাদি তৃষণে হারা 
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তরণাদিত্যসস্কাশকৃণডলাভ্যাং বিরা্জিতম্। 
হার-কেয়ুর-কটকৈরঙ্কুলীয়ৈশ্চ ভূষণৈঃ ॥২৫৮ 
শ্রীবৎস-কৌস্তভাভ্যাঞ্চ বৈজয়্ত্যা বিভৃষিতম্। 
হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গং কস্তরীতিলকাঞ্চিতম্ ॥২৫৯ 
শঙ্খ-চক্র-ধনুর্বাণান্ বিভ্রাণং দোভিরায়তৈঃ। 
বামাস্কে নুস্থিতাং দেবীং তণ্তকাঞ্চনসঙ্সিভাম্ ॥২৬০ 
পদ্মাক্ষীং পদ্মবদনাং নীলকুস্তলশর্ষজাম্। 
আরূটযৌবনাং নিত্যাং পীনোঙ্গতপয়োধরাম্ ॥২৬১ 

দুকুলবস্্রলম্বীতাং ভূষণৈরুপশোভিতাম্। 
ভজ তাং কামদাং পদ্মহস্তাং সীতাং বিচিস্তয়ে ॥২৬২ 
লক্ষণং পশ্চিমে ভাগে ধৃতচ্ছত্রং মহাবলম্। 
পার্খে ভরত-শত্রুত্গ্ৌ বালব্যজনপাণিনৌ ॥২৬৩ 
অগ্রতস্ত হনুমন্তং বদ্ধাগ্লিপুটং তথা। 
স্গ্রীবং জান্ববস্তৃঞ্চ সুষেণঞ্চ ৯৭ ॥২৬৪ 

নীলং নলঞ্চঙ্গদ্চ খষভং দিক্ষু পুজয়েশ 
বশিষ্ঠো বামদেবণ্চ জাবালিরথ কশ্থপঃ ॥২৬৫ 

বিড়ষিত, শরীর, কৌন্তভমণি এবং বৈজয়ন্তী মালা- 
দ্বারা ভূষিত দেহ, হরিচন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত সর্ববাঙ্গ, কম্তরী- 
তিলকভৃষিত দীর্ঘ বাহুচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও বাণ 
ধারণ করিয়া আছেন। বাম অঙ্কে তণ্তকাঞ্চনতুল্যা 
দেবী সুস্মিতা, তাহার নয়ন পদ্মতুল্য, মুখ কমলদকে র 
স্যায়, নীলবর্ণ কেশপাশ ত্বারা মস্তক স্থশোভিতা, ইনি 
যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, ইনি অবিনাশিনী; নিত্যা, 
স্তনদয় স্থূল ও উন্নত, তিনি দুকুলবন্ত্র পরিহিতা, নান। 
ভূষণে স্থুশোভিতা, এইরূপ অভিমত ফ্লদায়িনী পদ্মহস্তা 
সীতাকে চিন্তা করিবে। শ্রীরামচন্দ্রের পৃষ্ঠদেশে ছত্রধারী 
মহাবলপরা ক্রাস্ত লক্ষ্মণ, উভয় পার্খে ভরত ও শক্রদ্ 

চামরব্যজনধারী, সম্মুখে 
শোভমান, চারিদিকে হৃতীব, জন্ববান্, স্থুষেণ, বিভীষণ, 
নীল, নল, অঙ্গদ, ও খষভ কর্তৃক পরিবেষ্টিত এতাদৃশ 
রামচন্দ্রকে পূজা! করিবে। পরমাত্মস্বরূপ এ্রামচন্দর্ের 
দ্বিতীয় আবরণস্বরূপ বশিষ্ঠ, বামদেধ, জাবালি, কশ্টপ, 
মার্কগেয়, মৌদ্গল্য, পর্বত ও নারদ এই মহম্বিগণ 

কৃতাঞ্রলি পুটে হমুমান্ 

মার্কগডয়শ্চ মৌদ্গল্যস্তথা, পর্বত-নারদৌ। । 
দ্বিতীয়াবরণং প্রোক্তং রামস্ত পদমাত্বনঃ ॥২৬৬ 
ৃষ্ির্জয়স্তো বিজয়ঃ গুরাষ্ট্রো রাষ্ট্রবর্ধনঃ। 
অলকো ধর্মপালশ্চ স্ুমন্তশ্চাষ্টমন্ত্রিণঃ ॥২৬৭ 
তৃতীয়াবরণং তস্য তত্র চন্দ্রাদি দেবতাঃ। 
কুমুদাগ্যাম্চ চণ্ডাগ্া বিমানে চান্তরীয়কাঃ ॥২৬৮ 
এবং ধ্যাত্বা জগন্নাথং পুজয়েম্মনসাহপি বা । 
ফট. সহত্রং জপেন্মন্ত্রং জুন্য়াচ্চ সহত্রকমূ ॥২৬৯ 

জুহুয়াচ্চরুণ! বাপি শতং পুষ্পাঞ্জলিং ন্যাসেৎ। 

এবং সংপুজ্য দেবেশং যাবজ্জীবমতক্দ্রিতঃ ॥২৭০ 
তদ্দেহপতনে তম্ত সারূপ্যং পরমে পদে । 
বিদ্যা স্ত্রী রাজ্যবিস্তাগ্তং যং যং কাময়তে হুদ্দি ॥২৭১ 
অন্ং দেবং নমন্কৃত্য সর্বসিদ্ধিমবাপু,য়াৎ | 
বিনা বৈ বৈষ্ণবং মন্ত্রমন্যমন্ত্রান্ বিসর্জয়ে ॥২৭২ 

তমেব পুজয়েদ্ রামং তন্মন্ত্রং বৈ জপেত সদ! । 
অন্যথা নাশমাপ্সোতি ইহলোকে পরত্র চ ॥২৭৩ 

রহিয়াছেন। আর ধৃষি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাহ, রাষর্ধন, 
অলক, ধর্মপাল ও স্তরমন্ত এই আটজন মন্ত্রী ও দ্বিতীয় 
আবরণ মধ্যে শোনুমান । তৃতীয়াবরণে চন্দ্রাদি দেবতাগণ, 
কুমুদাদি ও চণ্ডাদি। বিমানে ও অস্তরীক্ষমণ্ডলে 
শ্রীরামচন্দ্র ইহাদের সহিত শোভমান ।২৬৭-৬৮ 

আজগন্াথ রামচন্দ্রকে এইরূপে ধ্যান করিয়া মনে 
মনে মানসোপচারে পুজা করিষে। পরে ছয় হাজার 
মন্ত্র জপ করিবে এবং সহঙ্স হোম করিবে ।২৬৯ 

চরু দ্বারা হোম করিয়া শতসংখ্যক পুষ্পাঞ্জলি 

দান করিবে । এইরূপে দেবাধিপতি ্রীরামচন্দ্রকে 

যাবজ্জীবন অনলসভাবে পুক্তাদি করিলে দেহুপতনের 
পর তাহার সারূপ্য লাভ করত পরমপদে স্থিত হুইবে। 

বিষ্ভা, স্ত্রী, রাঞ্জ্য ও বিভ্ত প্রভৃতি যাহা যাহ! হদয়ের 
বাসনা, তৎসমন্তই প্রাপ্ত হইবে ।২৭০-৭১ 

অন্ত দেবতাকে নমস্কারাদি করিলে সর্ববাভীষ্ট প্রাঞ্চ 
হইবে। বৈষ্ণব মন্ত্র ব্যতীত অগ্থ মন্ত্র পরিত্যাগ করিবে |: 
্রীরামচন্দ্রকেই সর্বব্দা পুজা করিবে। তাহার মন্জই 
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অদ্বিতীয়ং যদ মন্ত্রং তারকং ব্রন্মনামকম্ । 

জপিত্থা সিদ্ধিবাপ্রোতি অন্যথা নাশমাপ্র,য়াৎ ॥২৭৪ 
সাবিত্রীমন্ত্ররত্বঞ্চ তথা মন্ত্দ্বযং শুভম্। 
সর্বমন্ত্রং জপেৎ পুর্বং সংসিদ্ধ্যর্ং জপেৎ সদা! ॥২৭৫ 
অজপ্যৈতান্মহামন্ত্রা্ম তু সংসিদ্ধিমাপ্ু,যাৎ। 
তন্মাচ্ছক্ত্যা জপিত্বৈতান্ পশ্চান্মন্ত্রং প্রযোজয়েৎ॥২৭ 
বিদ্া-স্ত্রী-বিত-রাজ্যাদি-রূপারোগ্য-জয়াথিনঃ | 
পুষ্পাজ্য-বিন্ব-রক্তাবজ-জাতিদুর্বান্থুরৈস্তথা ॥২৭৭ 
আরক্তকরবীরৈশ্চ হুত্বা সিদ্ধিমবাপ্ন,মুঃ 
সর্বসিদ্ধিমবাপ্ধোতি তিলহোমেন বৈষ্ঞবঃ ॥২৭৮ 

অফ্টোত্তরসহত্্ং বা শতমক্টোত্তরং তু বা। 
সায়ং প্রাতশ্চ জুহুম়াৎ ষণ্মানং বিজিতেন্দ্িয়ঃ 1২৭৯ 

জাবজ্জীবং জপেদ্ যস্তু ভক্ত্যা রামমনুম্মরন্। 
সদারপুত্রঃ সগণপ্রেত্য ব্বর্গে মহীয়তে ॥২৮০ 

সর্বদা জপ করিবে। অন্যথা হইলে ইহুলোৌকে ও 

পরলোকে বিনাশ প্রাণ্ড হইবে ।২৭২-৭৩ 

তারকব্রক্ষনামক এই মন্ত্র অদ্বিতীয়। তাহা জপ 

করিলে সিদ্ধি লাভ হইবে। অন্যথায় বিনাশপ্রাপ্ত 

হইবে ।২৭৪ 

সাবিত্রীমন্ত্ররত্ব ও এ মন্ত্র অতিশয় শুভ। সকল 

মন্ত্র জপের পুর্বে সিদ্ধিলাভের জন্য সাবিত্রীজপ 

করিবে । এই মহামন্ত্রজপ না করিলে সিদ্ধিলাভ হয় 

না। এতএব যথাশক্তি এই সাবিত্রীমন্ত্র জপ করিয়া 

পরে মহামন্ত্রের প্রয়োগ করিবে ।২৭৪ ৭৬ 

বিষ্তা, স্ত্রী, বিত্ত, রাজ্যাদি, রূপ, আরোগ্য ও জয়ার্থী 
ব্যক্তিগণ পুষ্প, ঘৃত, বিশ্ব, রক্তপল্প, জাতিপুষ্প, দূর্বাঙ্থুর ও 
রক্তকরবীর দ্বারা হোম করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে 

পারে। কিন্ত বৈষ্বগণ তিলহোম দ্বারা সর্ববসিদ্ধি লাভ 

করে 1২৭৭-৭৮ 

জয় মাসকাল সায়ং ও প্রাতঃকাঁলে অস্টোত্তর সহজ 
কিন্বা অফ্টোত্তর শতদংখ্যক হোমকরিবে ও জিতেক্দ্িয় 

হইয়া থাকিবে । যেব্যক্তি সভক্তি প্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান 

করত ফ্াধজ্জীবন তন্মন্্র জপ করে, সে মৃত্যুর পর 

'আধ্য-শা 

বযট.কারযুক্তং স্বাহাস্তং রামান্ত্রং সম্প্রকীতিতম্। 
সর্বাপৎস্থ জপেম্মন্ত্রং রামং ধ্যাত্বা মহাবলম্ ॥২৮১ 

চৌরাগ্নিশত্রসম্বাধে তথা রাগময়েষু চ। 
তোয়-বাত-গ্রহাদিভ্যে। ভয়েু চ সভক্তিকম্ ॥২৮২ 
শঙা-চক্র-ধন্ু-বাণপাণিনং স্থমহাবলমূ । 

লম্মনণানুচরং রামং ধ্যাত্ব। রাক্ষলনাশনম্ ॥২৮৩ 

সহতস্ত জপেম্মন্ত্রং সর্বাপদৃভ্যে। বিমুচ্যতে | 

সূর্য্যোদয়ে যথা নাশমুপৈতি ধ্বাস্তমাশু বৈ ॥২৮৪ 
তখৈব রামস্মরণাদ্ বিনাশং যাক্ত্যপদ্রবাঃ। 
এবং শ্রীরামমন্ত্রস্ত বিধানং জ্ঞায়তে নৃপ ! ॥২৮৫ 

বিধানং কৃষ্ণমন্ত্রস্ত বক্ষ্যামি শুণু পাধিব। 
শ্রীকৃষ্ণায় নমো হোষ মন্ত্রঃ সর্বার্থলাধকঃ ॥২৮৬ 

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্ত বাচি প্রবর্ততে । 

ভন্মীভবস্তি রাজেন্দ্র! মহাপাতককোটয়ঃ ॥২৮৭ 

স্্রীপুত্রের সহিত সগণ (সপরিবার) স্বর্গে পুজিত 

হয় ।২৭৯-৮০ 

স্বাহান্ত বষটকারযুক্ত মন্ত্র অস্ত্তুল্য বলা হুইয়াছে। 
মহাবলশালী শ্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান করিয়া এ মন্ত্র জপ 

করিলে সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইবে ।২৮১ 
চৌর, অগ্লি ও শক্রর উতপীড়ন হইলে কিন্থা 

রোগাদির ভয় উপস্থিত হইলে কিন্বা জল, বাত্যা ও 

গ্রহাদি জনিত ভয় হইলে ভক্তিপূর্বক শঙ্খ, চক্র, ধমু ও 

বাণধারী, লক্ষমণরূপ অনুচরবিশিষ্ট ও রাক্ষস-বিনাশক 

শ্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান করিয়া তাহার মন্ত্র জপ করিবে। 

এ মন্ত্র সহঅসংখ্যক জপ করিলে সমস্ত বিপদ হইতে 

মুক্ত হইবে। সুধ্যোদয়ে যেমন অন্ধকাররাশি বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়, তত্রপ শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণ দ্বারাই সমস্ত উপদ্রব 

বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । এইরূপ শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রের বিধান 
জানিবে ।২৮২-৮৫ 

প্রীরুষ্ঃমন্ত্রের বিধি 
এখন আকৃষ্ণ-মন্ত্রের বিধান বলিতেছি, শ্রবণ করুন । 

নমঃ” এই মন্ত্র সবীর্থসাধক । “কৃষ্ত' এই 



বদ্ষহারীত-স্মৃতিঃ 

সরৃত কৃষ্ণেতি যো ব্রয়াদ্ ভক্ত্যা বাপি চ মানব | 
পাপকোটিবিনিরূক্তো বিষুখলো কমবাপু য়া ॥২৮৮ 

অশ্বমেধসহআ্রাণি রাজসুয়শতানি চ। 
ভক্ত্যা কৃষ্ণমনুং জণ্ড। সমাপ্োতি ন সংশয়ঃ ॥২৮৯ 
গবাঞ্চ কন্যাকানাঞ্চ গ্রামাণাঞ্যুতানি চ। 

দত্বা গোদাবরী কৃষ্ণা যমুনা! চ সরস্বতী ॥২৯০ 

কাবেরী চন্দ্রভাগাদি ন্নানং কৃষ্ণেতি যোহদমম্। 

কৃষ্ণেতি পঞ্চকৃজ্জপ্ত। সর্বতীর্ঘকলং লে ॥২৯১ 
কোটিজম্মাজিতং পাপং জ্ঞানতোহজ্ঞানতঃ কৃতমূ। 

ভক্ত্যা কষ্ণমনুং জণ্ড দহ্তে তুলরাশিব ॥২৯২ 
অগম্যাগমনাৎ পাপাদভক্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণা। 

সকৃৎ কঞ্চমনুং জণ্ত। যুচ্যতে নাত্র সংশয়? ॥২৯৩ 

মঙ্গলময় নাম যাহার জিহ্বায় সর্বদা থাকে, হে রাজেন্দ্র! 
তাহার কোটি কোটি মহাপাপ ভম্মীভূত হয় ।২৮৬৮৭ 

যে মানব ভক্তি বা অভক্তিপুর্ববক একবার শ্রীকৃষ্ণনাম 
উচ্চারণ করে, সে কোটি কোটি পাপ হইতে মুক্ত 
হইয়া বিষুণলোকে গমন করে ২৮৮ 

ভক্তিপূর্ববক কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিলে সহজ সহস্র 
অশ্বমেধ যঙজ্ছের ও শত শত রাজসুয় যঙ্জের ফললাভ 

হয়--ইহাতে সন্দেহ নাই। বহু গোদান, বনু কন্া- 

দান ও অযুতসংখ্যক গ্রামদান করিলে যে ফল হয়, 
গোদাবরী, কৃষ্ণা, যমুনা, সরস্বতী, কাবেরী, চন্দ্রভাগা 
প্রভৃতি নদীতে শান করিলে যে ফল হয়, তাহা একবার- 

মাত্র কৃষ্চনাম জপের তুল্য নহে । পাঁচবার কৃষ্ণ নাম 

জপ করিলে সমস্ত তীর্থের ফল লাভ হয় ।২৮৯-৯১ 
ভক্তিপূর্ববক কৃষ্ণমাম জপ করিলে জ্ঞানতঃ অথবা 

অজ্ঞানতঃ উপাভ্জিত কোটিজনম্মের পাপ তুলা রাঁশির গ্তায় 
দগ্ধ হইয়া যায়। একবারমাত্র কৃষ্ণনীম জপ করিলে 
অগম্যা গমন ও অভক্ষ্যভক্ষণ জনিত সমস্তই পাপ 

নষ্ট হইয়া যায়। কৃষ্ণ এই নামের অন্তর্বর্তী “কৃ” শব্দ 
, ভূখাচক। “ণকার নিরৃত্তি (মোক্ষ) বাচক। এই 
উভয়ে মিলিত হইয়া উচ্চারিত হইলে মোক্ষ লাভ হয়। 

ধা! হইতে মোক্ষ লাভ হয়, তিনিই কষণ--এইরূপ 

কৃষিভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বতিবাচকঃ | 
উভয়োঃ সঙ্গতির্যত্র তদ ব্রন্ষেত্যভিধীয়তে 0২৯৪ 
ণকারশ্চ ষকারশ্চ বলপ্রাণাবুভো স্মৃতো | 
আত্মন্তেতো সমাধুক্তৌ জগতোহস্যাপি কৃষ্ণতঃ ॥২৯৫ 
তল্মাৎ কৃষ্ণেতি মন্ত্রোহয়ং বাচকঃ পরমাত্মনঃ | 

কৃষ্ণেতি পরমে মন্ত্ঃ সর্ববেদাধিকঃ ম্মৃতঃ ॥২৯৬ 
শ্রিয়ঃ সতঃ প্রাণপদাত প্রীকৃ্ণ ইতি বৈ স্মৃতঃ | 

এবমর্থং বিদিত্বৈষ পশ্চান্মন্ত্রং জপেদ্ বুধঃ ॥২৯৭ 
সর্বকামপ্রদত্বাচ্চ বীজং কান্দর্পমুচ্যতে । 
নিত্যানপায়া শ্রীশক্তির্মনোরস্ত প্রধুজ্যতে ॥২৯৮ 
দেবধিনারদস্তম্ত গায়ত্রী চ্ছন্দ উচ্যতে। 
দেবতা রুকঝ্সিণীভর্তা কৃষ্ণঃ সর্বফলপ্রদঃ ॥২৯৯ 

অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রত্ম হইতেই মোক্ষ হয়” 
যতো বা ইমানি'*'জায়তে, তত্ব্রহ্ষ” এই শ্র্তি বাক্য 
অনুসারে জানা যায়--কষ্ণই ব্রন্মন্বরূপ ।২৯৪ 

“ণ'কাঁর ও 'ষ'কার এই ছুইটি শব্দ বল ও প্রাণ এই 
উভয়ার্থবোধক | উহা আত্মাতেই মিলিত আছে, সুতরাং 

কৃষ্ণ হইতেই বল ও প্রীণের অভ্যুদয় হয়। অতএব কুষ্ণই 
পরমাতআ। এই মন্ত্র পরমাত্মার বোধক | কৃষ্ণ এই শ্রেষ্ঠ 
মন্ত্র সমস্ত বেদ হইতে'ও অধিক ফলপ্রদ ।২৯২-৯৬ 

নিত্য “শ্ী"'পদ, “ণ”কার ও “্ষকারের অর্থ বল ও 

প্রাণ-পদ হইতেই শ্রীকৃষ্ণমন্্র আবিভূতি হইয়াছে__-এই 
অর্থ জানিয়া পগডিতগণ এ মন্ত্র জপ করিবেন ।২৯৭ 

এই মন্ত্র সর্বাভিলাধপ্রদাতা- এজন্য ইহ! কামবীজ | 

সেইজন্য “কব্লীং' ইহাকে কামবীজ বলা হয়। এই নিত্যা 

ও অবিনাশিনী শ্রাই এই মন্ত্রের শক্তি । নারদ এই মন্ত্রের 

খি, গায়ত্রী ছন্দ এবং সর্ববফল প্রদ রুল্সিণীভত্তী শ্রীকৃষ্ণই 
এই মন্ত্রের দেবতা ।২৯৮-৯৯ 

বৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে 
ন্তগ্রহণপুর্র্বক ন্সান ও বন্্রীদি ধারণ দ্বারা শুদ্ধ হইয়া 

উর্ধীপুণ্ড ক ধারণপুর্ক মঙ্গলময় তুলসীকানন-যুক্ত স্থানে 
পূর্বমুখ হইয়া কুশাসনে অথবা কষ্ণসারচশ্মে উপবেশন 



৬৮ 

পুর্ববদ্ বিধিন৷ মন্ত্রং গৃহীত্বা৷ বৈষ্ঞবাদ্ গুরোঠ। 

ন্নানবন্ত্রাদিভিঃ শুদ্ধঃ কৃত্যং কৃত্বোধ্ব পুগ্ু ধৃৎ ॥৩০০ 

তুলসীকাননে রম্যে দেশে বা প্রাঙ মুখঃ শুভে। 

কুশে কৃষ্তঠাজিনে বাপি পুষ্পে বা শুভবাসরে ॥৩০১ 

সমাসীনস্ত কুঝীত প্রাণায়ামাংশ্চ পুর্ববু 
আদিবীজেন কুবাত বড়ঙ্গেষু ষথাক্রমম্ ॥৩০২ 
অঙ্গুলীষ্বপি তেনৈব ন্যাসকর্ম সমাচরে । 

মুখে বাহ্বোশ্চ হৃদয়ে ধ্বজে জান্বোশ্চ পাদয়োঃ ॥৩০৩ 

বিন্যস্ত মন্ত্রবর্ণানি চক্রং ন্যাসং ততঃ কৃতম্। 

পূর্বজন্মময়াদীনি ম্মরেদাভরণানি চ ॥৩০৪ 

বিচিত্র-শুভপর্ধ্যঙ্কে দিব্যকল্পতরোরধঃ | 

স্গন্ধপুষ্পসন্কীর্ণে সর্বতঃ স্থৃবিচিন্রিতে ॥৩০৫ 
তশ্মিন্ দেব্য। সমাসীনং রুল্সিণ্যা রুক্সবর্ণযা | 

নীলোণপলাভং কন্দর্পলাবণ্যং পল্মলোচনম্ ॥৩০৬ 

করত পবিত্র শুভদিনে পূর্নবব প্রাণায়াম করিবে। 

আদিবীজ (প্রণব ) দ্বারা যথাক্রমে যড়ঙ্গন্যাস করিবে। 

অঙ্গুলীসমুহেও শ্যাসকন্মন করিবে । মুখে. বাভুদ্বয়ে, হৃদয়ে, 

ধবজে, জানুদ্বয়ে, পাদছয়ে, মন্ত্রাক্ষরের বিন্তাস করত 

পরে চত্রম্তান করিবে । পুর্বববৎ মন্ত্রবর্ণসকল এবং 

আভরণসকল স্মরণ করিবে। শ্রীকুষ্ণকে নিন্নোক্তরূপে 
চিন্তা করিবে । ৩০০-৪ 

দিব্য কল্পতরুর নিন্সে, সুগন্ধকুম্থম পরিব্যাপ্ত মললময় 

আধা 

চক্দ্রাননং জবাপুষ্পরক্তহস্ত-পদাক্গুজম্। 
নীলকুঞ্চিতকেশঞ্চ স্বুকপোলং স্থনাসিকম্ ॥৩০৭ 
্ত্রেযুগং স্বিস্বোষ্ঠং হুদস্তালিবিরাজিতম্ । 
উন্নতাংসং দীর্ঘবাহু গীনবক্ষপমব্যয়ম্ ॥৩০৮ 

নিরন্বচন্দ্রনখরং সর্বলক্ষণলক্ষিতম্ | 
প্রীবতস-কৌস্তুভোস্ভাসং বনমালামহোরসমূ ॥৩০৯ 
পীতান্বরং ভূষণাঢ্যং বালার্কাভং সুকুগ্ডলম্। 

হার-কেয়ুর-কটকৈরঙ্ুলীয়ৈশচ শোভিতম্ ॥৩১৭ 
মৌক্তিকাগ্সিতনাসাগ্রং কম্ত,রী-তিলকাঞ্চিতম্। 
হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গং সদৈবারূট্ুযৌবনম্ ॥৩১১ 

মন্দারপারিজাতাদি কুস্থুমৈঃ কবরীকৃতম্ । 
অনর্ধ্যমুক্তাহারৈশ্চ তুলসীবনমালয়া ॥৩১২ 
চক্র-শঙ্খমমেতাভ্যামুদ্বাহুভ্যাং বিরাজিতমৃ । 

ইতরাভ্যাং তথ! দেবীং সমাশ্লিক্টং নিরন্তরমূ ॥৩১৩ 

উদ্দ্বল ও সর্ববন্থলক্ষণযুক্ত, বক্ষ-স্থল শ্রীবুসচিহ্ন ও 
কৌস্তভমণি দ্বারা উজ্দ্লল এবং বনমালা-স্থশোভিত, 
তিনি পীতান্বর, নানা ভূষণে বিভূষিত, বালসূর্য্যের ন্যায় 
উজ্জ্বল, মনোরম কুগুলধারী, হার, কেয়ুর, অঙ্গুরীয়ক, 
কটক প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা স্থশোভিত, তাহার 
নাসাঞ্রে মুক্তা দোছুল্যমীন, কন্তরীর তিলক শোভিত, 

| হরিচন্দন দ্বারা তাহার সর্ববাজ পরিলিপ্ু, সর্বদাই তিনি 

যৌবনাহ্থিত, মন্দার-পারিজাত প্রভৃতি দেবপুষ্প দ্বারা 
র তাহার মস্তক অলঙ্কত, মহামুল্য মুক্তাহার দ্বারা তিনি 

বিচিত্র পর্যন্কে স্বরণবর্ণ। দেবী রুক্সিণীর সহিত উপবিষ্ট | শোভমান, তুলসী ও বনমালা দ্বারা দেহ শোভিত 
শ্রীকৃষধকে চিন্তা করিবে । নীলোৎপলের ন্যায় তাহার ; 

বর্ণণ কন্দর্পের শ্যাঁয় লাবণ্য, পদ্মের ম্যায় নয়নদ্বয়, 
চন্দ্রের হ্যায় মুখ, জবাকুন্মে ন্যায় রক্তবর্ণ হস্ত ও 

পাদপন্ুপ্য়। কেশপাশ নীলবর্ণ ও কুঞ্চিত, কপোলঘ্য় 

মনোরম, নাঁমিকাছুটী হুন্দর, পক্ষবিদ্ব ফলের গ্যাঁয় 
রক্তবর্ণ ওঠ, স্থন্দর ভ্র্থয়। সুন্দর দত্তসমূ দ্বারা 
(তিনি ) শোভমান, তীহাঁর বাহুমূল উন্নত, হস্তদ্বয় দীর্ঘ 
€ আজানুলম্থিত ), বক্ষঃস্থল স্থুল। তিনি অবিনাশী ও 
নিত্য, তীহার পাদনথগুলি নিলঙ্ক চন্দ্রের শ্যায়, 

শপ শামী উরস ইসা: 

চক্র ও শঙযুক্ত বাকুদ্বয় উদ্ধভাবে শোভিত, অন) ছুইটী 
বাহু নিরস্তর দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, 

অলম্কতা সত্যাদি মহ্িষীঘ্বার (তিনি) পরিবেষ্টিত । 
কালিন্দী, সত্যভামা, মিত্রবিন্দা, সত্যবিত, সুনন্দা সশীলা, 
হুলক্ষণা জাম্ববতী; ইহারা পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষের 
মহিষী (শক্তি) বলিয়া কথিত আছে। এইরূপ সহ 

সহজতর রাজকন্যা দ্বারা (তিনি) স্ুসেবিত-_-ষেন 

নিধিদ্বারা পরিবেষ্টিত তারকরাজ চন্দ্র রহিয়াছেন। 
এইরূপে শ্রহরিকে ধ্যান করিয়া ও নিত্য পুজান্তে তন 



বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ ৩৯ 

অলঙ্কতাভিঃ সত্যাদিমহিষীভিঃ সমার্তম্। 
কালিন্দী সত্যভাম। চ মিত্রবিন্দা চ সত্যবিৎ 1৩১৪ 
স্থনন্দা চ সুশীল! চ জাম্ববতী স্লক্ষণ! | 
এত! মহিষ্যঃ সংপ্রোক্তাঃ কৃষ্ণস্থ পরমাত্মনঃ ॥৩১৫ 
তাভিশ্চ রাজকন্যানাং সহশ্রৈঃ পরিসেবিতম্ । 
তারকার্ত্তরাজেব শোভিতং নিধিভিব্তিম্ ॥৩১৬ 
এবং ধ্যাত্ব। হরিং নিত্যমর্চমিতা জপেম্মনুম্। 
শালগ্রামে চ তুলসীবনে বা! স্থগডলে হৃদি ॥৩১৭ 
স্ত্বা জপেত ত্রিসন্ধ্যান্ত ঘট সহত্রং মনুং দ্বিজঃ | 
বিঞুতুল্যবপুঃ প্রীমান্ বিষুণলো কমবাপু,য়াৎ ॥৩১৮ 
সর্সিদ্ধিমবাঞ্ধোতি ইহলোকে পরব্র চ। 
বিদ্যার্থী বেণুগায়স্তং জপেদ্ ধ্যায়ন্ খতুত্রয়ম ॥৩১৯ 
জুহুয়া, কুম্থমৈঃ শু ভ্রৈধিদ্যাসিদ্ধিমবাপু,য়া। 
আয়ুক্ষামী তু পূর্বাহ্ণে বুসরান্ হাযুতং জপ ॥৩২০ 
ধ্যায়েচ্ছিশুতনুৎ কৃষ্ণ তিলৈনৃত্বাযুরাপ্ম,য়া। 
কন্যাথী তু জপেশ সায়ং ষোড়শং ত্র্যযুতং 

হরিম্ ॥৩২১ 

জপ করিবে। শীলগ্রামে বা তুলসীবনে বা স্থপ্ডিলে 
অথব৷ শ্বহৃদয়ে অবশ্থিত শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণ 

ত্রিসন্ধ্যায় ছয়হাঁজার মন্ত্র জপ করিবে, তাহাতে বিধুর 
তুল্য শ্রীমান্ শরীর ধারণ করিয়া সে বিষুণলোকে গমন 

করিবে 1৩০ ৭-১৮ 

বিদ্ভার্থী বেণু বাঁজাইতে বাঁজাইতে তিন খধতুতেই 
শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া জপ করিলে ইহলোক ও 
পরলোকে সর্কসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে 1৩১৯ 

শ্বেতপুণ্পের হবার! হোম করিলে বিষ্ভাবিষয়ে সিদ্ধি- 
লাভ হয়। আয়ুক্কামী ব্যক্তি একবওসর পর্য্যন্ত পূর্বাহ্ন 
অযূত জপ করিবে। সতিল আজা দ্বারা শিশুতমু 

শ্রীকৃষ্ণকে হোম করিলে দীর্ঘ আমু লাভ হয়। কন্যা- 
প্রার্থী ব্যক্তি সন্ধ্যায় যোঁড়শাধিক অযুতত্রয় শ্রীহরির জপ 

করিবে ।৩২০-২১ 

্রীহরিকে ধ্যান করিয়া মধুমিশ্রিত লাজের (খই) 
ত্বারা সহজ হোম করিবে । তাহা হইলে অভিমত 

হইবে। 

শ্রীকষ্চকে ধ্যান করিয়া তিনমাসকাল অধুতসংখ্যক জপ 

করিলে লাবণ্যযুক্ত হইবে। 

মাহাত্যু কীত্তিত হইল ।৩২৬-২৭ 

ধ্যাত্বা সহত্রং জুক্য়াল্লাজৈর্মধুবিমিশ্রিতৈঃ | 
স্িযং লভেৎ স্বাভিমতাং বূপৌদার্য্যবতীং 

সতীম্ ॥৩২২ 
সম্পতকামী জপেম্সিত্যং মধ্যাহ্হে তু খতুত্রয়মূ। 
দ্বারকাযাং স্থুধর্মীয়াং রত্ুসিংহাসনে স্িতম্ ॥৩২৩ 
শঙ্বাদিনিধিভী রাজকুলৈরপি স্থুসেবিতমৃ। 
হারা দিভূষণৈ্যুক্তং শঙ্তাগ্যায়ুধধারিণম্ ॥৩২৪ 
ধ্যাত্বা সংপুজ্য হোমঞ্চ জপশ্চাধুতসংখ্যয়া | 
অজ-বিন্বদলৈর্বাহুপি হোমং মধুবিমিশ্রিতম্ ॥৩২৫ 
শাশ্বতীং শ্রিয়মাপন্সোতি কুবেরসদূশো ভবে । 
রূপ-লাবণ্যকামী তু রাসমগ্ডলমধ্যগম্ ॥৩২৬ 

ধ্যাযংস্ত্রিমাসমযুতং জণ্ত। লাবণ্যবান্ ভবে । 

এবং কৃষ্ণমনোরস্ত মাহাত্যুং পরিকীতিতম্ ॥৩২৭ 

অনন্তান্ ভগবম্ান্ত্রান্ বক্ত,ং শক্যং ন তে ময়া। 
বারাহং নারসিংহৃঞ্চ বামনং তুরগাননম্ ॥৩২৮ 

ক্রমেণৈব তু বক্ষ্যামি যথাবচ্ছ্ণু পাধিব ! 
হুঙ্কারং প্রথমং বীজমাগ্যং বংরাহমুচ্যতে ॥৩২৯ 

সৌন্দর্য্য ও গুদার্য্যগ্ুণযুক্ত স্ত্রীলীভ হইবে । জম্পতকামী 
ব্যক্তি তিন খতুতেই মধ্যাহ্ে প্রত্যহই জপ করিবে। 
দ্বারকাতে দেবসভাতে রত্বসিংহাসনে অবস্থিত, রাজসমূহ 
কর্তৃক শখ্খাদিনিধি দ্বারা সুসেবিত, হাঁরাদি ভূষণ দ্বারা 

বিভৃষিত, শহ্খাদি আযুধধারী শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া পুজা 
করত হোম করিবে এবং অযুতসংখ্যক জপ করিবে। 
পদ্ম বা বিশ্বপত্র দ্বারা মধুমিশ্রিত ঘতসহযোগে হোম 

করিবে ।৩২২-২৫ 

ইহাতে স্থির শাশত লক্ষী লাভ করিয়া কুবেরতুল্য 
রূপলাবণ্যকামী ব্যক্তি রাসমগুলমধ্যস্থিত 

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র 

বরাহুভগবানের মন্ত্রবিথি 

বানের মন্ত্র অনস্তভ। আমি তাহা বলিতে 



৪৩ আধ্য-শাস্ত 

পশ্চাত্ত, ধরণীবীজং লক্ষীবীজং ততঃ পরম্। 

ত্রীন্ বীজানাদিতঃ কৃত্বা পশ্চাশ্মন্ত্রপ্রযোজনম্ ॥৩৩০ 
ও নমো ভগবতে পশ্চাদ্ বরাহরূপায় তৃভূবিঃ। 

স্বঃ পতয়েতি ভূপতিত্বং মে দেহীতি 
তদাপ্যায়স্বেতি ॥৩৩১ 

অঙ্গুলীষু বথাঙ্গেমু বীজেনাগ্যেন বৈ ক্রমা্। 
তথা সন্ন্যাসবদৃভূৃত্বা পশ্চাদ্ধ্যানং সমাচরেও ॥৩৩২ 

রহত্তনুং বুহদ্গ্রীবং বৃহদ্দংষ্ট ং স্থশৌভনম্। 

সমন্তবেদ-বেদাঙগসাঙ্গোপাঙ্গযুতং হরিম্ ॥৩৩৩ 

রজতান্ড্িসমপ্রখ্যং শতবাহুং শতেক্ষণম.। 

উদ্ধৃত্য দংষ্ট্যা ভূমিঞ্চ সমালিঙ্গ্য ভূজৈমুর্দী ॥৩৩৪ 

ব্রহ্মাদিত্রিদশৈঃ সর্বৈঃ সনকাছৈর়ুনীশ্বরঃ | 
সুয়মানং সমন্তাচ্চ গীয়মানঞ্চ কিন্নারৈঃ ॥৩৩৫ 

বরাহরূপী ভগবানের, নরসিংহরূপী ভগবানের, 

বামনরূপী ভগবানের ও অশ্বমুখধারী ভগবানের মন্ত্রও 

আছে। ক্রমে সবই আমি যথাবশ বলিতেছি--হে 
রাজন! আপনি শ্রবণ করুন । আদ্য বরাহবীজ “ভ৮”কার। 

পরে পৃর্ীবীজ তারপর লক্ষমীবীজ এই তিনটা বীজ পূর্কে 

সংলগ্ন করিয়া পরে মন্ত্রের প্রয়োগ করিবে । মন্ত্রটার আকার 
গু নমো ভগবতে পশ্চাদ্বরাহরূপায় ভূর্ভুবস্মঃ 
পতয়েতি ভূপতিত্বং মে দেহীতি তদাপ্যায়স্বেতি। 

অঙ্গুলীসমূহে এবং অঙ্গে আগ্ভ বীজের (হুং) দ্বারা হ্যাস 

করিয়া অর্থাত আছ) বীজমন্ত্র দ্বারা অঙ্গশ্যাস ও করন্যাঁস 

করিয়া মন হইতে সমস্ত কামনা পরিত্যাগ পূর্বক পরে 
ধ্যান করিবে ।৩২৮-৩২ 

বৃহত্শরীর, বৃহদ্রীবাুক্ত, বৃহদদস্ত, অতি স্থুশৌভন- 

মুত্তি, সাঙ্গোপাঙ্জ সমত্ত বেদ-বেদালযুক্ত বরাহরপী 

শ্রীহরিকে চিন্তা করিবে । রজত-পর্বতের ম্যায় তাহার 
রূপ, তীহার শত বান্ত, শত চক্ষুঃ, দন্তের দ্বারা পৃথিবী 
উত্তোলিত করিয়া তিনি আনন্দে বান দ্বারা আলিঙ্গন- 

পূ্ধবক বর্তমান ।৩৩৩-৩৪ 

ক্রঙ্ষাদি দেবগণ ও সনকাদি সমজ্ত মুনিশরেঠগণ 
চারিদিক হইতে তীহাকে স্তব করিতেছেন । কিন্নরগণ 

এবং ধ্যাত্বা হরিং নিত্যং প্রাতরক্টোত্বরং শতম, | 
জণ্ত। লভেচ্চ ভূপত্যং ততো বিষুপুরং ব্রজে ॥৩৩৬ 
নমো যজ্ঞবরাহীয় ইত্যক্টাক্ষরকো মন্তুঃ। 
উত্তবীজব্রয়ং পুর্বং কৃত্ব! মন্ত্রং জপেদ্ বুধঃ ॥৩৩৭ 
মূলমন্ত্রমিদং প্রাহুর্বারাহং মুনিপুজবাঃ। 
এতমেব পরং মন্ত্ং জণ্ড? ভূমিপতির্ভবেৎ ॥৩৩৮ 

নিত্যমষ্টসহজং তৃ জপেদ্ বিষু্ং বিচিন্তয়ন্। 
কমলৈবিন্বপন্রর্বা জুহুয়াচ্চ দশাংশকম্ ॥৩৩৯ 
এবং সংবগুসরং জপ্ত। সার্বভৌমো ভবেদ্ গ্রুবম্। 
রাজ্যং কৃত্বা চ ধর্মেণ পশ্চাদ্ বিষুণপদং ব্রজেৎ ॥৩৪০ 

বিধানং নারসিংহস্য মনোর্বক্ষ্যামি সুব্রত ! | 
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণং জ্বলস্তং সর্বতোমুখম্ ॥৩৪১ 

নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং ম্বৃত্যোম্বৃত্যুং নমাম্যহম্। 
আর্ধং ব্রঙ্মাহনুষ্ট,প্ছন্দো দেবতা চ নুকেসরী ॥৩৪২ 

তাহার গান করিতেছে । এইরূপে প্রত্যহ শ্রীহরিকে 
ধ্যান করিয়া প্রাতঃকালে অষ্টোন্তর শত জপ করিবে। 

এইরূপে জপ করিলে ভূপতিত্ব লাভ হয় এবং দেহাস্তে 
বিষুখামে গমন করে ।৩৩৫-৩৬ 

"নমো যজ্জঞবরাহায়” এই অষ্টীক্ষর মন্ত্র বরাহরূগী 

শ্রীভগবানের, পণ্ডিতগণ পূর্বে পূর্বেবীস্ত বীজ তিনটা 

সংযুক্ত করিয়া! এই মন্ত্র জপ করিবেন 1৩৩৭ 

মুনিশ্রেষ্ঠগণ ইহাকে বরাহ মুলমন্ত্র বলিয়াছেন । 
এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জপ করিলে ভূপতি হওয়া ষায়। 
শীবিষুণকে চিন্তাপূর্ক এই পরম মন্ত্র জপ করিয়া 
এবং পদ্ম ধা বিশহ্বপত্র দ্বারা জপ-সংখ্যার দশাংশ হোম 

করিবে 1৩৪৮-৩৯ 

এইরূপে সংবসর জপ ও হোম করিলে নিশ্চয়ই 

সার্বভৌম হইতে পারে । ধর্মীমুসারে সাঁআজ্য পালন 

করিয়া অস্তে বিষুপদ প্রীণ্ত হইবে ।৩৪০ 

নারসিংহ মন্ত্রবিঘি। 

এখন নরসিংহ-মন্ত্রের বিধান বজিতেছি, শ্রবণ কর। 

উগ্র, বীর, দীপ্যমান শরীর, সর্ববতোদুখ, ভীষণাকার, 
মৃত্যুবিনাশক মঙ্গলময় মহাবিষু নৃসিংহকে প্রণাম করি । 



বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

চতুশ্চতুশ্চ ষট্ ষট্ চ ষট্ চতুশ্চ যথাক্রমম। 
শিরো-ললাট-নেত্রেষু মুখ-বাহবজ্বি সন্ধিযু ॥৩৪৩ 
সাগ্রেষু কুক্ষে হৃদয়ে গলে পার্খদয়েহপি চ। 
অপরাঙ্গে ককুদি চ ন্যসেদ্ বর্ণাননুক্রমাশ ॥৩৪৪ 
বায়োর্দশাক্ষরং যত্ত হুষ্কারং বা জপেশড সক । 
বিন্দুনা সহিতং যত্তু নৃসিংহবীজমুচ্যতে ॥৩৪৫ 
অস্কুলীষু তথাঙ্গেয়ু ন্যাসং তেনৈব চোদিতম.। 
তত্বীজমাদিতঃ কৃত্বা মন্ত্ং পশ্চাণ প্রয়োজয়ে ॥৩৪৬ 

ও নমো! ভগগবতে বাস্দেবায় নমে। নরসিংহায় 
ভ্বালামালিনেদীর্ঘদংক্টা য়াগ্নিনেত্রায় সর্বরক্ষোত্থায় 
সর্বভূতবিনাশায় দহ দহ পচ পচ রক্ষ রক্ষ ছুং ফট 
স্বাহা ইতি ভ্বালামালিপাতালনৃসিংহায় নমঃ ॥ 
বীজেনৈবন্যাসঃ। আং ত্রীং ক্ষৌং ক্রৌং হুং ফট 
অস্য মন্স্ত ব্রহ্মা ঝষিঃ পড়্ক্তিশ্ছন্দে নৃসিংহো দেবতা 
নৃসিংহান্্রমিদং বীজেনৈব ন্যাসঃ | 

এই মন্ত্রের খষি ব্রহ্মা, অনুষ্ট,প. ছন্দ, নৃসিংহ দেবতা।। 
পরে ন্যাস করিবে । যথা-_মস্তক, ললাট, নেত্র, মুখ, 
বাত, পাদ ও পাদসন্ধি, উদর, হৃদয় গলদেশ, পারব, 

অন্যান্য অঙ্গ, ককুদ্ প্রসভৃতি অঙ্গে মন্ত্রের বর্ণগুলি যথাক্রমে 
প্রতি অঙ্গে চারি চারি বার, ছয় ছয় বার ও ছয় 

চারিবার করিয়া বিশ্যন্ত করিবে ।৩৪১-৪৪ 

নৃসিংহ-মন্ত্রের আকার-_বায়ুর মন্ত্রের দশটা অক্ষর, 
বাল্ঙ্কার একবার জপ করিবে । বিন্দুর সহিত মিলিত 

ষে বীজ, তাহাকে নৃসিংহবীজ জানিবে 1৩৪৫ 
এ মন্ত্র দ্বারা অগ্ুলীসমূহে ও অঙ্গসমূহে শ্যাস করিবে। 

প্রথমে এ বীজ সংযুক্ত করিয়া পরে মন্ত্রের প্রয়োগ 

করিবে ।৩*৬ 

“& নমো ভগবতে বাস্ুদেবায় নমো নরসিংহায় 

স্বালামালিনে দীর্ঘদংঘ্রায় অগ্নিনেত্রায় সর্ববরক্ষোন্রায় 
সর্ববড়ৃত-বিনাশায় দহ দহ পচ পচ বক্ষ রক্ষ ছু ফট্ন্বাহা 

ইতি স্বালামালিপাতালনুসিংহায় নমঃ”- এই বীজের 

ঘারাই গ্যাস করিবে । “আং হীং ক্ষৌং ক্রৌং ছং কট্”__ 
ইহাই মন্্। এই মন্ত্রের পষি ব্রহ্মা, পত়্ভিন্ছন্দঃ, নৃসিংহ 

সি 

৪8১ 

শ্রীকারপুর্বো নৃসিংহো দ্ির্জয়াদুপরিস্থিতঃ 
ত্রিঃদপ্তকৃত্ধো জণ্ত ও স্তান্যহাভয়নিবারণম্ ॥৩৪৭ 
অস্থ ব্রহ্মা চ রুদ্রেশ্চ প্রহলাদশ্চ মহর্ষয়ঃ | 
তখৈব জগতিচ্ছন্দো দেবতা! চ নৃকেসরী ॥ 
ম্যাসং বীজেন কুর্বাত ততো ধ্যানং নৃপোত্তম ! ॥৩৪৮ 
মাণিক্যাদ্রিসমপ্রভং নিজরুচা সন্্স্তরক্ষোগণং 
জানুন্যস্তকরাম্বুজস্ত্রিময়নং রত্বোল্লসদ্ভূষণম্ । 

বাহুভ্যাং ধুতশঙ্বচক্রমনিশং দংষ্টোল্লসৎস্বাননং 
জ্বালাজিহ্বমুদগ্রকেশনিচয়ং বন্দে নৃসিংহং প্রভূম্ ॥৩৪৯ 
উদ্যাৎকোটিরবিপ্রভং নরহবিং কোটিক্ষপেশোজ্জ্বলং 
দংষ্টাভিঃ স্ুমুখোজ্জলং নখমুখৈর্ীর্বৈরনেকৈর্ভভ জৈঃ 
নিভিম্নান্থরনায়কন্ত শশতৃৎসূর্ধ্যাত্বিনেত্রত্রয়ং 
বিদ্যুদৃূজিহ্বসটাকলাপভয়দং বহিচং বহস্তং ভে ॥৩৫০ 
কোপাদালোলজিহ্বং বিকৃতনিজমুখং সোমসূর্য্যাগিনেত্রং 
পাদাদ্ আনাভিরক্তং প্রসভমুপরি সংভিন্ন- 

দৈত্যেন্দ্রগাত্রম্ | 

দেবতা-__ইহা নৃসিংহের অস্ত্রস্বরূপ। পূর্বে্ান্ত বীজের 
দ্বারাই গ্ঘ/স করিবে। প্রথমে দুইবার জয় জয়, পরে 
শ্রীনূসিংহ অর্থাৎ “জয় জয় শীনৃসিংহ” এই মন্ত্র একুশবার 
জপ করিলে মহাভয় বিদূরিত হয়। ইহা মহাভয় 
নিবারক মন্ত্র ।৩৪৭ 

এই মন্ত্রের খষি ব্রহ্মা, রুদ্র ও প্রহলাদ। জগতী 
ছন্দ, নসিংহ দেবতা । বীজের দ্বার! শ্যাস করিয়া পরে 
ধ্যান করিবে ।৩৪৮ 

ধ্যানের অর্থ--মাণিক্যময় পর্বতের তুল্য কাস্তি 
নিজের শারীর-প্রভা দ্বারা রাক্ষদগণ ভীত হইয়াছে। 

(তিনি )জানুতে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া আছেন। তাহার 

তিনটি নেত্র। রত্বময় ভূষণে (তীহার) শরীর শৌভিত, 
বাহুদ্বয় দ্বার ( তিনি ) শঙ্খ ও চক্র ধারণ করিয়া আঁছেন, 

দস্তুপত্ক্তি দ্বীরা নিজ মুখ সুশোভিত, দীপ্তিসমূহ দ্বারা 

কেশগুলি উজ্জ্বল ও ভীষণদর্শন হইয়াছে-_-এইরপ প্রভু 
নৃসিংহদেবকে বন্দনা করি ।৩৪৯ 

ধীহার রূপ উদীয়মান কোটি কোটি সুর্যের তুল্য 
প্রভাবিশিষ্, কোটি কোটি চন্দ্রের হ্যায় উজ্জল দস্ত 



৪২ আধ্য-শাজ্স 

চক্রং শঙ্ঘং নপাশাক্ুশ-মুসল-গদা-শাঙ্গ-বাণান্ বহস্তমূ 
ভীমং তীক্ষাগ্রদংষ্টং মণিময়বিবিধাকল্পমীড়ে 

নৃসিংহম্ ॥৩৫১ 
মহাভয়েঘিদং ধ্যানং সৌম্যমত্যুদয়েষু চ। 

সৌবর্ণং মগ্ডপান্তস্থং পদ্মুং ধ্যায়েৎ সকেনরমূ ॥৩৫২ 
পঞ্চান্তবদনং ভীমং সোম-সূর্য্যাগ্সিলোচনম্ | 
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং কুগুলাভ্যাং বিরাজিতম্ ॥৩৫৩ 
উপেয়ন্যাসং স্বমুখং তীক্ষদংষ্ট বিবাজিতমূ । 
্যাততান্য মরুণোষ্ঠঞ্চ ভীষণৈর্নয় নৈর্য, তম্ ॥৩৫৪ 
সিংহস্কন্ধানুরূপাংসং বৃতাযতচতুর্ভ জম্ । 

জপাসমাঙি ঘ্বহস্তাজং পাদ্মাসনসুসংস্থিতূ ॥৩৫৫ 
শ্রীবৎস-কৌস্তভোরস্কং বনমালাবিরাজিতমৃ। 
কেয়ুরাঙ্গদ-হারাঢ্যং নৃপুরাভ্যাং বিরাজিতম্ ॥৩৫৬ 

বারা (যাহার) মুখখানি অতি উজ্জ্বল হইয়াছে, নখ, 
মুখ ও অনেক স্ত্রদীর্ঘ বাদ্বারা (যিনি) অস্থরপতি 

হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছেন, চন্দ্র, সূর্য্য ও 
অগ্নিতুল্য ( যাহার ) তিনটি নয়ন, বিদ্যুতের শিখার ন্যাঁয় 

জটাসমুহ দ্বারা ( যিনি ) ভয়দান করিতেছেন, বহ্ছির গ্যায় 

( ধিনি ) তেজ ধারণ করিতেছেন, এতাদৃশ নৃসিংহদেবকে 
ভজন] করি 1৩৫০ 

ক্রোধের জন্য ( তাহার ) জিছুবা বাহিরে লক্ লক্ 

করিতেছে, তীহাঁর মুখ বিবৃত, তীহার তিনটী নেত্র 

যেন চন্দ্র, সূর্য ও অগ্ি, চরণ হইতে নাভি পধ্যন্ত 

সমস্ত অঙ্গ রক্তবর্ণ বলপূর্ববক দেহোপরি বসিয়া 

চক্র-শঙ্খাভয়-বরচতুরহস্তং বিডুং স্মরেত। 
বামাঙ্কে সংস্থিতাং লক্ষমীং স্থন্দরীং ভূষণান্থিতাম, ॥৩৫৭ 
দিব্যচ্দনলিপ্তাীং দিব্যপুষ্পোপশোভিতাম,। 
গৃহীতপদ্মযুগল-মাতুলিঙ্গকরাং চলাম. ॥৩৫৮ 

এবং দেবীং নৃসিংহস্থয বামাঙ্কোপরিসংস্থিতাম,। 
ধ্যাত্বা জপেজ্জপং নিত্যং পুজয়েচ্চ যথাবিধি ॥৩৫৯ 

ক্ষৌং হীং শ্ীং নৃসিংহায় নমঃ ॥ 
ইমং লক্ষমীনৃসিংহন্য জপেৎ সর্ববার্থদং মনুম,। 
অফ্টোত্তরসহত্রং বা জপেঞ সন্ধ্যাস্থ বাগযতঃ ॥৩৬০ 

অথগুবিন্বপত্রৈশ্চ জুনুয়াদাজ্যমিশ্রিতৈঃ | 
সর্বসিদ্ধিমবাপ্পোতি ষণ্মাসং প্রযতো ভবে ॥৩৬১ 

দেবত্বমরেশত্বং গন্ধবত্বং তথা নৃপ ! | 
প্রাঞ্থুবন্তি নরাঃ সর্বে ন্বর্গ মোক্ষপ্চ ছুল ভম. ॥৩৬২ 

দ্বার স্থুশোভিত, তীক্ষদন্ত-শোভিত স্থন্দরমুখ, বিবৃতবদন, 

অরুণবর্ণ ওষ্ঠ, ভীষণনয়নযুক্ত, সিংহের স্বন্ধের ম্যায় 
বামূল, স্থগোল দীর্ঘ চারিটী বাত, জবাকুন্থমের হ্যায় 

রক্তবণ হস্ত ও পাদ, পদ্মামনে সমুপবিষ্ট, বক্ষ-স্থল 
শ্রীবুসচিহন ও কৌস্তভমণি দ্বারা স্থশোভিত, বন- 

মালালঙ্কৃত, কেয়ুর, অঙজদ ও হারাদি দ্বারা সমৃদ্ধ 

(শোভিত ) দেহ, পাদদ্বয়ে নুপুর, চক্রশঙ্খবর ও 
অভয় দ্বারা চাঁরিটা হস্ত সুশোভিত প্রভু নুসিংহদেবকে 
স্মরণ করিবে । তাহার বামক্রোড়দেশে সুন্দরী 

সর্ববভূষণে বিভুষিতা লক্ষমীদেবী অবস্থিত আছেন। 
তাহার ( লক্ষমীদেবীর ) অঙ্গ দিব্যচন্দন ছার! অন্ুুলিগ্ত, 

তিনি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর গাত্র বিদীর্ণ ৃ দিব্যপুষ্পসমূহ দ্বারা স্থশোভিত, হস্তে পদ্ম ধারণ করিয়া 

করিতেছেন, তিনি শঙ্খ, চক্র, পাশ, অন্ুশ, মুসল, 

গদা, ধন্$ঃ ও বাণ ধারণ করিতেছেন, তাহার দস্তের 

অগ্রভাগ তীক্ষ এবং ভীষণ, তিনি মণিময় বিবিধড়ষণধারী 

নৃসিংহদেবকে স্তব করি 1৩৫১ 

মহাঁভয় উপস্থিত হইলে এবং অভাদয়-সময়েও 

এই সৌম্যরূপের ধ্যান করিবে। মগ্ডপের অন্তংস্থিত 
প্বর্ণময় কেশরের সহিত পদ্মের ধ্যান করিবে 1৩৫২ 

তদুপরি পঞ্চবদন, ভীষণাকৃতি, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির 
স্যায় নয়নত্রয়, বালপূর্যের তুল্য রূপবিশিষ্ট দুইটি কুগ্তল 

আছেন চপলাজী ্রীনূসিংহদেবের বামাক্ষে সংশ্থিত 
লক্গনীদেবীকে চিন্তা করিয়া প্রত্যহ মন্ত্র জপ করিবে 

এবং যথা বিধি পৃূজ1 করিবে ।৩৫৩-৫৯ 

দক্ষোৌং হ্রীং শ্রীং নৃসিংহীয় নম£”- _লক্মীনৃসিংহের 
এই সর্ববার্থনায়ি মন্ত্র জপ করিবে অথবা বাঁক সংষম 

করিয়া অর্থাৎ মৌনী হইয়া প্রতি সন্ধ্যায় অস্টোত্তর 
সহল্স জপ করিবে ।:৬০ 

স্বতমিশ্রিত অথণ্ড বিজ্বপত্র দ্বার! ছয়মাস পর্যন্ত সংঘত- 
চিন্তে প্রত্যহ হোম কৰিলে সর্ববসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ।৩৬১ 



বদ্ষহারীত-স্যৃতিঃ 

ধং যং কাময়তে চিত্তে তং তমেবাপুয্াদ্ ধ্রুবম, 
্রঙ্গর্ষা তত্র গায়ত্রী নরসিংহ্চ দেবতা ॥৩৬৩ 

তদেব বীজং শক্তিঃ ঞ্ীমনোরস্ত বিধীয়তে। 

স্যাসমধ্যেন বীজেন চার্চনং তুলনীদলৈঃ ॥৩৬৪ 
পুর্বোক্তবিধিন! গীঠে পুজয়িত্বা সমাহিতঃ | 
পরিতঃ পুজয়েদ্ দিক্ষু গরড়ং শঙ্করং তথা ॥৩৬৫ 

শেষঞ্চ পদ্মঘোনিঞ্চ শ্রিয়ং মায়াং ধৃতিং তথা । 

পুষ্টিং সমর্চয়েদিক্ষু ততো লোকেশ্বরান্ জে ॥৩৬৬ 

মহাভাগবতং দৈত্যনাশকং দেবমগ্রতঃ | 

এবং দম্পূজ্য দেবেশং নারসিংহং সনাতনম, ॥৩৬৭ 
তৎ্পদং সমবাপ্পোতি মুদিতঃ সজনৈঃ সহ। 
কর্পুরধবলং দেবং দিব্যকুগুলভূষিতম, ॥৩৬৮ 

হে বাজন্! এই মন্ত্র জপদ্বারা দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব ও 

গঙ্ধবত্ব পধ্যন্ত লাভ করা যায়। অধিক কি, স্বর্গ ও 

দুর্লভমোক্ষও লাভ করিতে পারে 1৩৬২ 
যাহা যাহা মনে অভিলাষ হয়, ততসমস্তই নিশ্চয় 

লীভ করা যায়। এই মন্ত্রেরও ব্রহ্ম! পষি, গায়ত্রী ছন্দ, 
নরমিংহ দেবতা 1৩৬৩ 

এই মন্ত্রেরও পূর্বেবাক্ত বীজ, পূর্বেবাক্ত শক্তি বণিত 
আছে। এ বীজের দ্বারাম্যাস করিবে এবং তুলসী- 
দল দ্বারা পূজ] করিবে ।৩৬৪ 

পূর্বেবান্ত বিধি অনুসারে সমাহিত হইয়া পীঠপুজা 
করিবে। পরে চারিদিকে গরুড়, শঙ্কর, অনন্ত, পদ্মযোনি 

্ন্ধা, শ্রী, মায়া, ধৃতি ও পুষ্টিকে পুজ। করিবে। পরে 
দিকপালগণের পুজ1 করিবে ।৩৬৫-১৬ 

অগ্রে মহাভাগবত-দৈত্যনাশক-দেব-বিষুণকে পুজা 
করিবে । এইরূপে সনাতন দেবশ্রেষ্ঠ নরসিংহকে পুজা 
করিলে স্বজনের সহিত সানন্দচিত্তে এ পদ প্রাপ্ত 

হইবে । 

বামন মন্ত্র। 

নিন্সোক্তরূপে বামন দেবকে ধ্যান করিবে । যথা-- 

তিনি কর্পুরের ম্যায় ধবলবণ, দীপ্চিবিশিষ্ট, দিব্যকুগুল 

দ্বারা অলঙ্কৃত, কিরীট-কেম্ুরধারী, পীতান্বর, প্রভু, 

৪৩ 

কিরীট-কেয়ুরধরং পীতাম্বরধরং প্রভুম. | 
পল্মাসনন্থং দেবেশং চন্দ্রমগুলমধ্যগম, ॥৩৬৯ 

ূর্য্যকোটি প্রতীকাশং পুর্ণচন্দ্রনিভাননম, | 
মেখলাজিনদপ্াদিধারণং বটুরূপিণম, ॥৩৭০ 
কলধৌতময়ং পাত্রং দধানং বন্থপুঁজিতম. 
পীযুষকলশং বামে দধানং দ্বিভুজং হরিম. ॥৩৭১ 
সনকাগ্ৈঃ স্ত.য়মানং সর্বদেবৈরুপাসিতম.। 
এবং ধ্যাত্বা জপেন্গিত্যং স্বাসনে চ সমাহিতঃ ॥৩৭২ 
বিষ্বে বামনায়েতি প্রণবাদিনমোইস্তকঃ | 
ইন্্রার্ষঞ্চ বিরাটচ্ছন্দো দেবতা বামনঃ স্বয়ম. ॥৩৭৩ 
স্থধাবীজং স্থদীরঘস্ত বীজমাগ্যান্ত বামনম.। 
তেনৈব তু ষড়ঙ্গাগ্ভং হ্যাং কুববীত বৈষ্ণব; ॥৩৭৪ 

পল্মাসনস্থিত, দেবশ্রেষ্ঠ, চন্দ্রমগ্ডলের মধ্যস্থিত, কোটি- 
সুষ্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, মুখখানি পুর্ণচন্দ্রের ম্যায়, 

ব্রা্ষণবালকদেহধারী, মেখলা অজিন ও দণ্ড ধারণ করিয়া 

আছেন, স্ৃবর্ণময় পাত্র ( কমণুলু ) ধারা, ধন দ্বারা পূজিত, 
বামহস্তে অমৃত্ময় কলস, দ্বিভুজ হরিকে চিন্তা করিবে 
এবং নিজের আসনে উপবিষ্ট হইয়া একচিত্বে এরূপ 

ধ্যান করিয়া জপ করিবে । আরও চিন্তা করিবে--- 

সনকাদি খষিগণ তাহাকে স্ব করিতেছেন, এবং সমস্ত 

দেবগণ তাহার উপাসনা করিতেছেন ।৩৬৭-৭২ 

আদিতে “প্রণব ও অন্তে “মম£'যুক্ত বিষ্ণবে বামনায় 
অর্থাৎ “ও বিষ্বে বামনায় নমঃ এই দশাক্ষর বামন 

মন্ত্র। ইহার খষি ইন্দ্র, বিরাট ছন্দঃ এবং স্বয়ং বামন 

এই মন্ত্রের দেবতা ।৩৭১৩ 

সুদীর্ঘ স্বধাবীজ ও আদ্যবীজ (প্রণব ) বামন-বীজ । 

এই বীজের দ্বারা বৈষ্বগণ যড়ঙগ ও করন্যাম করিবে । 

দধিমিশ্রিত অন্ন ও পায়সের দ্বারা প্রত্যহ হোম করিবে। 

গৃহস্থ দৈনন্দিন উপাসনার অগ্মিতে অফ্টোত্তর শত হোম 
করিবে 1৩৭৪-৭৫ 

ইহাতে শীঘ্রই কুবেরুত্ুল্য সম্পদ্যুক্ত হইবে-_সন্দেহ 

নাই। “ও নমো বিষুবে পতয়ে মহাবলায় স্বাহা”__-ইহাই 
বামনমন্ত্র ।৬৭৬ 
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দধ্যন্নং পায়সং বাহপি জুন্থয়াৎ প্রত্যহং দ্বিজঃ। সর্ববেদময়াচিন্ত্য ! পর্বং বোধয় মে পিতঃ || 
ওপাসনাগ্রো৷ জুুয়াদস্টোত্তরশতং গুহী ॥৩৭৫ হুং এং হয়গ্রীবায় নমঃ ॥ 
কুবেরসদৃশঃ শ্রীমান্ ভবেৎ স্যো ন সংশয়ঃ। ্হ্ধার্যং চৈব গায়ত্রী হয়গ্রীবোহস্য দেবতা | 
ও নমে! বিষ্ঞবে পতয়ে মহাবলায় স্বাহা ॥৩৭৬ হ্যাসং বীজেন কৃত্বাহথ পশ্চাদ্ধ্যানং সমাচরেত ॥৩৮০ 

ইতি বামনমন্ত্র;_ শরচ্ছশীস্ক প্রভমস্ববক্তং মুক্তাময়ৈরাভরৈরুপেতম্ 
থত্ব৷ ত্রৈবিক্রমং রূপং জপেক্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥৩৭৭ রথাঙ্গশঙ্থাঞ্চিতবাহুযুগ্নং জানুদয়নযস্তকরং ভজাম॥৩৮১ 
মুক্তো বন্ধান্তবেৎ সচ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণ!। শঙ্খাতঃ শঙ্ঘচক্রে করসরসিজয়োঃ পুস্তকং চান্যহস্তে 
হীং প্রীং প্রীবামনায় নম ইতি মূলমন্ত্র | বিভ্রদ্ব্যাখ্যানমুদ্রাং লসদিতরকরে। মগ্ুলস্থঃ 
্রঙ্গার্ষং চৈব গায়ত্রী দেবতা চ ত্রিবিক্রম। স্রধাংশোহ 
ন্যাসং বীজেন জঞ্তাত্বষ্টোভ্তরসহআ্রকম, ॥৩৭৮ আসীনঃ পুগুরীকে তুরগবরশিরাঃ পুরুষো৷ মে পুরাণঃ 
ইতি বামনমন্ত্রস্ত জপাদন্নপতির্ভবেৎ। শ্রীমানজ্ঞানহারী মনসি নিবসতাম্বগ -যজুঃ- 
উদ্শীথপ্রণবোদ্গীথ সর্ববাগীশ্বরেশ্বর ! ॥৩৭৯ সামরূপঃ ॥৩৮২ 

ত্রিপদধারী বামনরূপ স্মরণ করিয়া একাগ্রচিত্তে এ; শখের ন্যায় শুভ্রবর্ণ দেহ, করপদুদ্য়ে শঙ্খ ও চক্র, 
মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে শীঘ্রই বন্ধন হইতে মুক্ত অন্ত হস্তে পুস্তক, অপর কর ব্যাখ্যান-মুদ্রা দ্বারা 
হইবে সন্দেহ নাই। এবিষয়ে অন্য বিচার কর্তব্য স্থশোভিত, চন্দ্রপগুলস্থিত, পণ্পে সমাসীন, শ্রেষ্ট অশ্বের 
নহে। “হীং শ্রীং বামনায় নমঃ” ইহাই মূলমন্ত্র। ইহার  মন্তকের গ্যায় শিরোমগুল, পুরাণপুরুষ, খক্, যজুঃ ও 
খষি ব্রহ্মা, গায়ত্রী ছন্দ, তরিবিক্রম দেবতা । বাজমন্ত্রের: সামবেদম্বরূপ শ্রীমান্ দেবকে ধীহারা মনে মনে চিন্তা 
দ্বারা গ্যাস করিয়া অস্টোত্তর সহত্ম জপ করিবে। ৷ করেন, তাহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হয় ।৩৮২ 
৩৭৭-৭৮ | এইরূপে নৃসিংহ দেবকে ধ্যান করত জিতেন্ট্রিয় 

এইরূপে বামনমন্ত্রেরে জপ করিলে অন্নপতি ৷ হইয়া তিনবেলা সন্ধ্যোপাসন-সময়ে মন্ত্র জপ করিবে। 
হইবে। করজোড়ে-_প্রার্থনা করিবে ইহাতে সকল বেদার্থতব্ে জ্ঞানসম্পন্ন হইবে সন্দেহ 

“উদ্গীথ ! প্রণবোদ্্গীথ ! সর্ববাঁগীম্থরেশ্বর ! ' নাই 1৩৮৩ 

সর্বববেদময়াচিন্ত্য ! সর্ববং বোধয় মে পিতঃ 1”! অফ্টৌত্বর সহস্র অথবা অফ্ট্োত্তর শত জপ করিবে। 

“হুযগ্রীব বিশু” ত্রাঙ্গণত্তেষ্ঠগণ ছয়মান পধ্যন্ত এরূপ জপ করিয়া শুভ্র 
| তওুলমিশ্রিত ঘবৃতের দ্বারা হোম করিলে সর্বববিদ্যাতে 

হু এ হয়গ্রীবায় নমঃ | সিদ্ধিলাভ হইবে--সন্দেহ নাই। অষ্টাদশ বিদ্যাতেই 

লা 
৩৭৯-৮০ মুদর্শন-মন্ত্ 

শরতকালীন চন্দ্রের ম্যায় কান্তি, অশ্বের মুখের হ্যায় “সহতআ্রীরং হুঁ ফট ইহাই স্থুদর্শনদেবের মুলমন্ত্র। 

ফুধ, মুক্তাময় আভরণ দ্বারা ভূষিত, ছুই হস্তে চক্র ও অহিবু্ খষি, অনুষ্ট,প, ছন্দ, সুদর্শন দেবতা । আচক্রায়, . 

শখ শোভমান, জানুদ্বয়ে হস্ত বিগ্যান্ত আছে--এইরূপ বিচক্রায়, শুচক্রায়, বিচক্রায়, হ্থচক্রায়, স্বালাচক্রীয় এই 

(হয়গ্রীব ) দেবকে আমরা ভজন! করি 1৩৮১ ক্রমে উক্ভঞমন্ত্রে বড়ঙন্যাস করিবে ।৩৮৬-৮৭ 
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এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্ং সন্ধ্যান্্র বিজিতেন্দ্িয়ঃ | 

সর্ববেদার্ধতত্বজ্ঞো ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥৩৮৩ 

আস্টোত্তরলহত্রং বা শতমস্টোত্তরস্ত বা । 
জপেচ্চ জুন্থয়াচ্ৈবং সাজ্যেঃ শুব্রৈঃ সতগুলৈঃ ॥৩৮৪ 
বি্যাসিদ্ধিমবাপ্োতি ষন্মানং দ্বিজসত্তম2 | 
অফ্টা্দশানাং বিদ্যানাং বৃহস্পতিসমে! ভবে ॥৩৮৫ 

সহআ্রারং হুং ফড়িত্যেবং মুলং সৌদর্শনং মনুম্। 
অহির্ব,ফ্ন্যোহনুষ্ট,ভোহস্থা দেবতা চ সুদর্শনম্ ॥৩৮৬ 

অচক্রায় বিচক্রায় স্থচক্রায় ততৈব চ। 

কিচক্রায় স্থচক্রায় জ্বালাচক্রায় বৈ ক্রমাহ ॥৩৮৭ 
ষড়ঙ্গেযু চ বিন্াস্থ পশ্চাদ্ ধ্যানং সমাচরেণ। 

নমশ্চক্রায় স্বাহেতি দশদিক্ষু যথাক্রমম্ ॥৩৮৮ 

চক্রেণ সহ বপ্লামীত্যুক্ত্য। প্রতিদিশেতৃতঃ | 

ব্রেলোক্যং বক্ষ রক্ষ হুং ফট স্বাহা ইতিবৈ ক্রমাৎ॥৩৮৯ 
০ 1 পপ 

অনস্তর ধ্যান করিবে । “নমশ্চক্রায় স্বাহা” এই 

মন্ত্রে দশদিকে বন্ধন করিবে । “চক্রেণ সহ বপ্লামি” ইহা 

বলিয়া এবং “ও প্রেলোক্যং রক্ষ রক্ষ ভু ফট, স্বাহা” বলিয়া 
আত্মরক্ষা করিবে । ইহ] অগ্রিপ্রাকা রস্বরূপ সর্ববরক্ষাকর 

শ্রেষ্ঠমন্ত্র। “৩৮” বলিয়া মস্তকে, “স” বলিয়া জমধ্যে, “থা” 
বলিয়া মুখে, “রং” গুহো, “হং” জানুদ্য়েঃ “ফিট বলিয়। 
পদদ্বয়ে ও পাদসন্ধিতে শ্যাম করিবে ।৩৮৮-৩৯০ 

প্রলয়কালীন সৃধ্যের ন্যায় তেজস্বী স্বীম তেজ দ্বার! 

অগ্নিপ্রাকারমন্ত্রোহয়ং সর্বরঙ্াকরঃ পরঃ | 
ওঁ মুরি স ভ্রামধ্যে হংমুখে স্ত্রাহমধীত্যতঃ | 
রং গুছে হং তু জান্বোশ্চ কট, পদদ্য়লন্থিযু ॥৩৯০ 
কল্সাস্তার্কপ্রকাশং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পুরয়ন্তমূ। 
রক্তাক্ষং পিঙ্গকেশং রিপুকুলভয়দং 

ভীমদংয্টাজহালম্। 
শঙ্গং চক্রং গদাজং পৃথুতরমুষলং চাপপাশাঙ্কুশাট্যম্ 
বিভ্রাণং দোভিরাদ্যং মনসি মুররিপুং ভাবয়েচ্চক্র- 

জম ॥৩৯১ 
ওং নমো! ভগবতে মহানুদর্শনায় হু ফট.। 

ইতি ষোড়শাক্ষরমিতি স্থদর্শনবিধানম্ ॥৩৯২ 

ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃতৌ বিশিষটধর্মশান্ত্রে ভগবন্মন্ত্র- 

বিধানং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥৩ 

সমস্ত ত্রিভুবনকে পরিপূর্ণ করিতেছেন, ( তিনি ) রক্তচক্ষু, 

(তাহার ) কেশগুচ্ছ পিজলবর্ণবিশিষ্ট, শক্রসমূহের 
ভয়দায়ক, ভীষণদস্তোত্পন্ন হাস্যযুক্ত, শঙ্খ, চক্র, গদা, 
পল, স্থুলতর মুষল, ধনু, পাশ ও অন্কুশধারী হস্তযুক্ত, 

মুররিপু চক্রনমাক শ্রেষ্ঠ স্বদর্শমদেবকে মনে মনে 
ভাবনা করিবে ।৩৯১ 

“€ নমো ভগবতে মহাস্থদর্শনায় ছ' ফট” সুদর্শনের 

এই যোড়শাক্ষর মন্ত্র এবং পূজাবিধি উল্লিখিত হইল । 

বৃদ্ধহা রীতন্টুতিতে বিশিষ্টধণ্মশান্মে ভগবান্ বিঞুরমন্ত্রবিধাননামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত 



ঢত্ধঃ অধ্যায়ঃ 
অথ প্রাপ্তকালে ভগবৎসমারাধনবিধিঃ। 

হারীত উবাচ। ইষণাত্রয়কৃষ্তাহিবাধ্যমানে ছুরত্যয়ে | 
অথ কক্ষ্যামি রাজেন্দ্র! বিষ্ঞোরারাধনং পরম্। কলিশ্টামি পাপতুয়িষ্ঠে কারাগৃহনিভেহণুভে ॥৬ 
প্রত্যুষে সহসোথায় সম্যগাচম্য বারিণা ॥১ 

আত্মানং দেহমীশঞ্চ চিন্তয়ে সংযতেন্দ্রিয় | 

জ্ঞানানন্দময়ো। নিত্যো নিবিকারে। নিরাময়ত ॥২ 

দেহেন্দ্রিয়াৎ পরঃ সাক্ষাৎ পঞ্চবিংশাত্মকে৷ হাহম্। 

অন্মিন্ দেশে বসাম্যদ্ক শেষভূতে। হি শাঙিণঃ ॥৩ 

শুক্র শৌণিতসম্তুতে জরা-রোগাছ্যুপদ্রেবে । 

মেদো-রক্তান্তি-মাংসাদিদেহদ্রেব্যসমাকুলে ॥8 
মল-মুত্র-বসা-পঙ্কে নানাছুঃখসমাকুলে । 
তাপব্রয়মহাবহ্ি-দহামানেহনিশং ভৃশম্ ॥৫ 
সস পা স্তর 

চতুর্থ অধ্যায় 

প্রাপ্তকালে ভগবৎসমারাধন-বিধি বণিত 
হইতেছে। 

হারীত বলিলেন--হে' রাজেন্দ্র! প্রীবিষুণর আরাধন- 

বিধি বলিতেছি। প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া জলের 

দ্বাক্পা আচমন করত সংযতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মা, স্বদেহ 

ও শ্রীভগবান্ ঈশ্বরকে চিন্তা করিবে। তিনি জ্ঞান 

ও আনন্দময়, নিত্য, নিবিবকার নিরাময়দেহ, 

ইন্দ্িয়ের অতীত, সাক্ষাত পঞ্চবিংশতত্বাত্ক ভগবান 

অর্থ মহদহঙ্কারাদি চতুধিংশতত্বাতুক স্ষ্ট পদার্থ, 

ভগবান্ ইহার অতীত পঞ্চবিংশতত্বম্বরূপ চিন্ময় আত্মা । 
আমি আজ এই দেশে ভগবাঁন্ শ্রীবিষুর অঙ্গভুত হইয়া 
বাস করিতেছি ।১-৩ 

আমি শুক্র ও শোণিত হইতে উৎপন্ন হইয়া জরা ও 

রোগাদি উপন্রব দ্বারা উপক্রুত, মেদ, রক্ত, অস্থি, 

মাংসাদি দেহোপকরণ-দ্রেব্য দ্বারা ভারাক্রান্ত, মল-মুক্র 

বসারূপপক্কমধ্যে নিমগ্স নানাছুঃখত্বারা ব্যথিতচিত্তে 

দিবানিশি তাপক্রয়রূপ মহাঁবহ্ছি দ্বারা অত্যন্ত দগ্ধ হইতে 

বহুজম্ম-বহুরেশগর্ভবাসাদি ছুঃখিতে | 
বসামি সর্বদোষাণামালয়ে ছুঃখভাজনে ॥৭ 

অস্মাদ বিমোক্ষণাষৈব চিন্তয়িষ্যামি কেশবমূ্। 
বৈকুণ্ে পরমব্যোন্ি ছুগ্ধাকৌ বৈষ্ণবে পদে ॥৮ 
অনস্তভোগি-পর্য্যন্কে সমাসীনং শরিয়া সহ। 
ইন্দ্রনীলনিভং শ্যামং চক্র-শঙ্খ-গদাধরমূ ॥৯ 
গীতান্বরধরং দেবং পদ্মপত্রায়তেক্ষণমু | 
শ্রীবস-কৌস্তুভোরস্কং সর্বাভরণভূষিতম্ ॥১০ 
চিন্তযিত্বা! নমস্কৃত্বা কীর্তয়েদ্দিব্যনামভিঃ | 
সন্কীর্ত্য নামসাহত্রং নমস্কৃত্বা গুরূনপি ॥১৯৯ 

১ _ সি ৯ তি পস্পসিনি ০ 

হইতে পুত্রৈষণা, বিভ্তৈষণাদি ইষণত্রয় রূপ দুনিবার 
কুষ্ণসর্প (কেউটে সাপ ) দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া! অশুভ- 

কারাগার তুল্য পাপবহুল দেহমধ্যে বাঁস করিতেছি । 

এই দেহ বনুজন্ম, বনুর্লেশ, গর্ভবাস প্রভৃতি ছুঃখসস্কুল, 
সমস্ত দোষের আলয় ও অত্যন্ত ুঃখভাজন 18-৭ 

এই দেহ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্তির জন্য কেশবকে 
চিন্তা করি। পরমব্যোম বৈকুণ্টে দুগ্ধসমুদ্রে বৈষবপদে 
অনস্তফণামুক্ত শেষপধ্যঙ্কে শ্রীশ্রীলক্ষমী-দেবীর সহিত 

তিনি উপবিষ আছেন। তীহার বর্ণ ইন্দ্রনীলমণিতুল্য 
শ্যামল, তিনি শঙ্খ, চক্র, গদ] ও পদ্মধারী ।৮-৯ 

পরিধানে গীতান্বর, পদ্মপত্রের ম্যায় দীর্থ তাহার 

ক্ষুর্ঘ়, তাহার বক্ষ-স্থল ভ্রীবৎস ও কৌন্ভমণি দ্বারা 
স্শোৌভিত, তিনি সমস্ত আভরণে অলঙ্কত । এইরপ চিন্তা 

করিয়া প্রণাম পূর্ববক দিব্যনামসমুহ অবলম্মনে ঠাহার 
নামকীর্তন করিবে । এইরূপে সহুআ্স নামকীর্তন করিবে 

এবং পরে গুরুজনদিগকে প্রণাম করিবে ।৯-১১ 

তুলসীকাঁনন ও গরুকে স্পর্শপুর্বক একমনে 
বহিরগিত হইয়া গৃহ হইতে দূরবর্তী নির্জন পবিত্র 



বৃদ্ধহারীত-্থৃতিঃ ৪৭ 

তুলসীং কাঞ্চন গাঞ্চ সংস্পৃশ্যাথ সমাহিতঃ | 
দুরাদ্ বহিবিনিক্রময শুচৌ দেশে চ নির্জনে ॥১২ 
কণস্থত্রহ্ষসুত্রস্ত শিরঃ প্রারৃত্য বাসস! । 

কুর্য্যান্যূত্রপুরীষে চ ষটাবনোচ্ছাসবজিতঃ ॥১৩ 
অহন্যুদঙ মুখে রাত্রো দক্ষিণা ভিমুখস্তথ|। 
মাহিতমন! মৌনী বিশ্মত্রে বিস্জেত্ততঃ ॥১৪ 
উদ্থায়াতন্দ্রিতঃ শৌচং কৃর্ধ্যাদভ্যুদ্ধ তৈর্জলৈঃ। 
গন্ধলেপক্ষয়করং যথাসঙ্খ্যং মদ শুচিঃ ॥১৫ 

অদ্ধপ্রস্থতিমাত্রাং তু ম্বদং দগ্যাদ্ যথোক্তবগু | 
ষড়পানে ত্রি লিঙ্গে তু সব্যহস্তে তথা দশ ॥১৬ 

 উভয়োঃ সপ্ত দগ্যাচ্চ ত্রিতরন্তিত্রস্ত পাদয়োঃ। 
আজজ্ঘাম্মণিবন্ধান্, প্রক্ষাল্য শুভবারিণা ॥১৭ 
উপবিষ্টঃ শুচৌ দেশে অন্তর্জানুকরস্তথা। 
পবিত্রপাণিরাচামে€ প্রকৃতিস্থঃ স বারিণা ॥১৮ 

স্থানে য্জসূত্র কর্ণে সংস্থাপন করত বস্ত্র দ্বারা মস্তক 

আচ্ছাদিত করিয়া থুথুফেলা ও দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি 
পরিত্যাগপূর্ববক মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিবে ।১২-১৩ 

দিনে উত্তরমুখ হইয়া এবং রাত্রে দক্ষিণমুখ হইয়া 

একমনে মৌনাবলম্বন পুর্ববক বিষ্ঠ] ও মূত্র ত্যাগ করিবে। 
উঠিয়া অনলসভাঁবে উদ্ধত জলের দ্বারা শৌচ করিবে । 
যে পর্য্যন্ত হস্তের দুর্গন্ধ ক্ষয় না হয়, তাবকাল মৃর্তিকা 

দ্বারা হ্স্ত শৌচ করিবে 1১৪-১৫ 

অর্ধপ্রশ্থতি পরিমাণে (অদ্ধকোষ ) মৃত্তিকা হস্তে 

দিবে । অপান (গুহা) দেশে ছয়বার, লিঙ্গে তিনবার, 

বামহস্তে দশবার, উভয় হস্তে শতবার এবং ছুই পাদে 

তিন তিনবার মৃত্তিকা লেপন করিবে । জভ্বা হইতে 

মণিবন্ধ। (কনুই ) পধ্যন্ত পবিত্র জলের দ্বারা প্রক্ষালন 

করিবে 1১৬-১৭ 

পবিব্রস্থানে উপবিষ্ট হইয়া হস্তঘয় জানুমধ্যে রাখিয়া 

পবিব্ত হস্তে প্রকৃতিস্থ মনে জল দ্বারা আচমন করিবে। 

আচমনের বিধি বলিতেছেন--তিনবাঁর জলপান করিয়া! 

অন্ুষ্ঠমুলের তারা দুইবার কপোল মার্জন করিবে। 

্িঃ প্রাশথাসথষ্মূলেন দ্বিধোশ্মূজ্য কপোলকে। | 
মধ্যমাঙ্ুলিভিঃ পশ্চাদ্ দ্বিরোষ্ঠো সৃজয়েতথা ॥১৯ 
নাসিকৌট্ঠীস্তরং পশ্চাৎ সর্বা্থুলিভিরেব চ। 
পাদৌ হস্তোৌ শিরশ্চৈব জলৈঃ সম্মার্জয়েতততঃ ॥২০ 
অস্ুষ্ঠ-তর্জনীভ্যাং তু স্পুশেদ্ দো নাসিকাপুটো । 
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্ত চক্ষুঃ-শ্রোত্রে জলৈঃ 

স্পৃশে ॥২১ 
কনিষ্ঠান্ুষ্ঠনাভিঞ্চ তলেন হৃদয়ন্ততঃ | 
সর্বাঙ্ুলিভিঃ শিরসি বাহুমূলে তথৈব চ ॥ 
নামভিঃ কেশবাগ্যৈশ্চ যথাসঙ্থ্যমুপস্পৃশে ॥২২ 
দ্বিরাচমেত, সর্বত্র বিগ্ুত্রোসর্জনে ব্রযষ্। 

সামান্যমেতহ সর্বেষাং শৌচং তু দ্বিউণোদিতম্ ॥২৩ 
আচম্যাতঃপরং মৌনী দন্তান্ কাঠেন শোধয়েহু। 
প্রাঙ্মুখোদঙ মুখো বাপি কষায়ং তিক্তকণ্টকম্ ॥২৪ 

পরে মধ্যমাঙ্গুলিসহ তিনটা অস্ুলি দ্বারা ওঠ মাজ্জন 
করিবে । পরে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা নাসিকাছিদ্র ও অন্য 

ওষ্ঠ স্পর্শ করিবে এবং জলের দ্বারা পাদছয়, হস্তদ্য় 
ও মস্তক মার্ডন, পরে অঙ্ুষ্ঠ ও তর্ডনী দ্বারা দুইটি 
নাসাছিপ্র স্পর্শ করিবে । এইরূপে জল দ্বারা অন্গুষ্ঠ ও 
অনামিকা! যোগে চক্ষুঃ ও শ্রোত্রদ্ধয় স্পর্শ করিবে এবং 

কনিষ্ঠা ও অস্গষ্ঠ দ্বারা! নাভি, এবং সর্ববাঙ্গুলির তলদেশদ্বারা 
বক্ষ-স্থল স্পর্শ করিবে । সর্ববাঙ্গুলি' দ্বারা শিরোদেশ 

ও বাহুমূল দুইটিকে স্পর্শ করিবে । তত্তৎস্পর্শ-সময়ে 
কেশব প্রভৃতির নাম করিবে 1১৮-২২ 

সর্বত্র বৈধকর্ম্নে দুইবার আচমন করিবে । কিন্তু 

বিষ্ঠা ও মূত্রত্যাগের পর শুচি হওয়ার জন্য তিনবার 
আচমন করিবে । এই সর্বসাধারণ কর্মাজন্য সাধারণ- 

শৌচে দুইবার আচমন করিতে হইবে । আচমন করত 
মৌনী হইয়া দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দস্তশুদ্ধি করিবে। পূর্ববমুখ 
বা উত্তরমুখ হইয়া কবায়, তিক্তরস, কন্টক-কাষ্ঠ দ্বারা 
দস্তমার্জন করিবে ।২৩-২০৪ 

কনিষ্ঠাঙ্গুলি-পরিমিত স্থুল ও ছাদশাঙ্গুল দীর্ঘ দস্তকাষ্ঠ 



৪৮ 

কনিষ্ঠাগ্রমিতস্থুলং দ্বাদশাঙ্ুলমায়ুতম্। 
পর্বাধঃকৃতকৃর্চেন তেন দস্তাম্সিকর্ষয়ে ॥২৫ 
অপাং দ্বাদশগঞ্ড, মৈর্বক্ত.ং সংশোধয়েদ্ দ্বিজঃ। 
মুখং সম্মার্জয়িত্বাইথ পশ্চাদাচমনং চরে ॥ 

পবিভ্রপাণিরাচম্য পশ্চা স্রানং সমাচরেৎ ॥২৬ 
নগ্ভাং তড়াগে খাতে বা! তথা প্রতশ্রবণে জলে । 
তুলসীম্বত্তিকাং ধাত্রীমুপলিপ্য কলেবরে ॥২৭ 
অভিমন্ত্্য জলং পশ্চাম্মলমন্ত্রেণ বৈষ্ণব | 
নিমজ্জ্য তুলসীমিশ্রং জলং সম্প্রাশয়েত্ততঃ ॥২৮ 
আচম্য মার্জনং কৃুর্ধ্যাৎ কুশৈঃ সতুলসীদলৈঃ 
পৌরুষেণ তু সুক্তেন আপে! হি ষ্ঠাদিভিস্তথা! ॥২৯ 
নিমজ্জ্যাপ্ন, জলে পশ্চাত্রিবারমঘমর্ষণম্। 
উদ্থায় পুনরাচম্য পশ্চাদপ্ল, নিমজ্জ্য বৈ ॥৩০ 
মলসরত্বং ত্রিবারং তু জপন্ ধ্যায়ন্ সনাতনম্। 

পিবেছুগ্থায় তেনৈব ত্রিবারমভিমন্ত্রিতম ॥৩১ 

ক্সার্য্য-শাঙ্ত 

আচম্য তপয়েদ্দেবান্ পিতৃনপি বিধানতঃ 

নিষ্পীড্য কুলে বন্তরং তু পুনরাচমনং চরে ॥৩২ 

ধৌতবন্ত্রং দোত্রীয়ং সকৌপীনং ধরে স্থিতম.। 
নিবদ্ধশিখকচ্ছস্ত দ্বিরাচম্য যথাবিধি ॥৩৩ 

ধারয়েদৃধ্ব পুণ্তযাণি মুদা শুভ্রাণি বৈষ্ণব | 

শ্রীকৃষ্ণতুলসীদলমৃদা বাহপি প্রযত্বুতঃ ॥৩৪ 

মন্ত্রেণেবাভিমন্ত্র্যাথ ললাটাদিষু ধারয়ে। 
নাসিকামুলমারভ্য বিভূয়াচ্ছীপদাকৃতি ॥৩৫ 

সান্তরালং ভবেৎ পুণ্ডং দণ্ডাকারং তু বা তথা । 
ললাটাদি তথা পশ্চাদ গ্রীবাস্তং কেশবাদিভিঃ ॥৩৬ 

নান্াং দ্বাদশভির্মূরি বাস্থদেবং তলাম্ুনা | 
পবিত্রপাণিঃ শুদ্ধাত্ম! সন্ধ্যাং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥৩৭ 

প্রাদেশমাত্রৌ কৌশেয়ৌ নাঝ্সৌ মূলযুতৌ তথা । 
অন্তর্গর্ভে। স্ুবিমলৌ পবিভ্রং কারয়েদ্ দ্বিজঃ ॥৩৮ 

অঙ্গুলীপ শ্লীপর্বেবর নিন্মে বাঁধিয়া কিংবা পশুলোমের তৃলিকা ৰ ধ্যান করিতে করিতে এ মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া 

দ্বারাও দস্তঘর্ণ করিবে 1২৫ তিনবার জলপান করিবে । পরে আচমন করত 

পরে দ্বাদশগণ্ষ জল দ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে। রুগ্ন: দেবতাদিগকে ও পিতৃগণকে যথাবিধি তর্পণ করিয়া তীরে 
ব্যকি্র কাণ্ঠদ্বারা দস্তঘর্ষণ নিষিদ্ধ, সেস্থলে মাত্র 

[ 
। 

1 
। 

দ্বাদশগণ্ডষ জল দ্বারাও মুখণুদ্ধি হইতে পারে।, 
কচ্ছ বন্ধনপূর্বক আসীন হইয়া দুইবার যথাবিধি আচমন মুখশুদ্ধির পর আচমন করিবে । পবিত্র হস্তে আচমন 

করিয়া পরে শীন করিবে 1২৬ 

নদীজলে, সরোবরে বা খাতজলে কিংবা শোতোজলে 

তুলসীসংযুক্ত মৃত্তিকা ও আমলকী-রস শরীরে প্রলিপ্ত 
করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা 

জলে স্নান করিবে। 

জল পান করিবে ।২৭-২৮ 

ন্নানীনস্তর উত্তরূপে আচমন করিয়া তুলসীদলযুক্ত 

জলকে অভিমন্ত্রিত করত এ. 

পরে বৈষ্ণবগণ তুলসীমিশ্রিত 
আরম্ভ করিয়া 

কুশের দ্বার! পুরুষসূক্ত ও আপো হি ষ্ঠাদি মন্ত্র উচ্চীরণ- : 
পূর্বক মার্ডজন করিবে। সান করিবার পর তিনবার 
অতমর্ষণমন্ত্র জপ করিয়া ডুব দিবে এবং উঠিয়া পুনরায় | করিবে ।৩৫-৩৬ 
আচমন করত পুনর্বার স্নান করিবে ।২৯-৩০ 

বন্ত্র নিড্ড়াইয়া পুনরায় আচমন করিবে ।৩১-৩২ 
কৌপীনসহ উত্তরীয় ও ধৌতবস্ত্র ধারণ করত শিখা ও 

করিবে। পরে বৈষুণবগণ শুভ্র মৃত্তিকা দ্বারা উদ্দপুণ্, 
ধারণ করিবে কিংবা শ্রকষ্ণতুলসী-মুলের মৃত্তিকা দ্বারাও 
যত্বসহকারে তিলকধারণ করিতে পারে ।৩৬-৩৪ 

তত তৎ মন্ত্র দ্বার! অভিমন্ত্রিত করিয়া ললাট প্রভৃতি 

স্থানে তিলক অঙ্কিত করিবে । নামিকা-মূল হইতে 

পদচিহ্ণাকৃতি তিলক ধারণ করিতে 

হইবে। পুণের মধ্যস্থান ফীকযুক্ত হইবে কিংবা 

কেবল দগাকৃতিও হইতে পারে। কেশবাদির নাম 

উচ্চারণপূর্বক ললাট আদি গ্রীবা পধ্যন্ত তিলক ধারণ 

ঘ্বাদশে নামের দ্বারা মস্তকে, হস্ততলস্থিত জলের 
্নানের পর উঠিয়া সনাতন শ্রীবিষু্র মন্ত্র জপ ও ত্থারা বাস্ুদেব-স্মরণপূর্ধক আচমন করিবে। পরে 
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দেবার্চনে জপ্পে হোমে কৃর্ধ্যাদ্ ব্রান্ষ্যং পবিত্রকম.। 
ইতরে বর্তুলগ্রন্থিরেবং ধর্মে বিধীয়তে ॥৩৯ 

পথি দর্ভীশ্রিত! দর্ভা যে দর্ভা যজ্ভূমিযু। 
স্তরণাসনপিগ্ডেমু ব্রহ্মযজ্জে চ তর্পণে ॥৪০ 

পানে ভোজনকালে চ ধৃতান্ দর্ভান্ বিসর্জয়েৎ | 

সপবিত্রকরেণৈব আচামেও প্রযতো দ্বিজঃ ॥৪১ 

আচান্তস্ত শুচিঃ পাণির্যথাপাণিস্তথা কুশঃ । 
সন্ধ্যাচমনকালে তু ধুতং ন পরিবর্জয়েৎ ॥৪২ 

অপ্রসূতাঃ স্মৃতা দর্ভাঃ প্রসূতাস্ত কুশাঃ স্মৃতাঃ। 
সমূলাস্ত কুশা! জ্ঞেয়াশ্ছিন্নাগ্রাস্তৃণসংজ্ঞিতাঃ ॥3৩ 

কুশোদকেন বুকণ্ং নিত্যং সংশোধয়েদ্ দ্বিজঃ। 
ন পরুণযন্তি পাপানি ব্রহ্গকৃর্চং দিনে দিনে ॥88 

লাশ শট শশী শিল্পী 

পবি্রহন্তে শুদ্ধচিত্তে একাগ্রমনে সন্ধ্যোপাঁসনা করিবে । 

অগ্র ও মুলযুক্র প্রাদেশ ( বিঘৎ ) পরিমিত কুশের দ্বারা 
অস্তগর্ভ পবিত্র রচনা করিবে ।৩৭-৩৮ 

দেবপৃজায়, জপে ও হোমে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্ম (দীর্ঘ) 
পবিত্র নির্মাণ করিবে । অন্যে বর্ত।ল (গোল) পবিত্র! ৃ  ৷ কুশনির্মিত  পবিভ্র্বারা 

। নিজ শাখার গুহাসূত্রোক্ত বিধি অনুসারে সন্ধ্যোপসনা নিশ্নমীণ করিবে । পথে পতিত কুশ, কুশের মধ্যস্থিত 

কুশ, যঙ্জ্রভূমিতে উৎপন্ন কুশ, আস্তরণ, 

পিণ্ড ব্যবহৃত কুশ, ব্রহ্মষজ্ছে ও তর্পণে ব্যবহৃত কুশ 

এবং পান ও ভোজনকাঁলে ব্যবহাত কুশ পরিত্যাগ 

করিবে । ব্রাহ্ধণ পবিত্র হস্তে নিয়া বিশুদ্ধমনেই আচমন 
করিবে । আচমন করিলেই যজপ হস্ত পবিত্র হয়, 

তক্রপ কুশও পবিত্র হয়। নন্ধ্যাকীলে ও আচমনকালে 

ধৃত কুশ পরিত্যাগ করিবে না ।৩৯-৪২ 

যে কুশ হইতে অন্য কুশ জন্মে না, তাহাকে দর্ভ 

বলে, কুশান্তর উৎপন্ন হইলে তাহাকে কুশ বলা হয়। 

মূলের সহিত যাহা, তাহাকে কুশ বলিয়া জানিবে, 

মূলশুহ্য হইলে তাহা! মাত্র তৃণ-পদবাচ্য। কুশোদক দ্বার 

ষে ব্রাক্ষণ প্রত্যহ ক শোধন করে, তাহার পাপসকল 
বাসী হয় না ( অর্থাত জমা :থাঁকে না, ক্ষয়প্রাণ্তড হয়), 
এইরূপ প্রতিদিন ব্রশ্থাকুর্চ আর্থাৎ 

আসন ও । 

কুশাসনং সদ পুতং জপহোমার্চনাদিযু | 
কেশেনৈব কৃতং কর্ম সর্বমানস্তমন্ুততে ॥8৫ 
তস্মাৎ কুশপবিত্রেণ দন্ধ্যাং কুর্ধ্যাদ্ মথাবিধি | 
স্বগৃহ্োক্তবিধানেন সন্ধ্যোপাস্তিং সমাচরে ॥৪৬ 

ধ্যাত্বা নারায়ণং দেবং রবিমগ্ুলমধ্যগম. | 
গায়ত্র্যাহর্ধ্যং প্রদগ্যাচ্চ জপং কুরঝাত ভক্তিমান্ ॥৪৭ 

ূরধ্যস্তা ভিমুখো জণ্ত সাবিত্রীং নিয়তাত্মবান্। 
উপস্থানং ততঃ কৃত্বা নমন্কুর্ধ্যাত্ততো হরিম॥৪৮ 

নমো ব্রহ্মণ ইত্যাদি জপিত্বাহথ বিসর্জয়ে। 
ততঃ সম্তর্পয়েদ্ বিষু্ং মন্ত্ররত্রেন মন্ত্রবিও ॥৪৯ 

শতবারং সহত্রং বা তুলসীমিশ্রিতৈর্জলৈঃ। 

বৈকুগ্পার্দং পশ্চাত্তপয়েচ্চ যথাবিধি ॥৫০ 

অনন্তদীপারেখাদিদেবতানামনুক্রমাৎ | 

অঘমর্ষণ দ্বারা মস্তকে জলক্ষেপণ করিলে পাপ 

ক্ষয়প্রীপ্ত হয়। জপ, হোম ও পুজাদিকাধ্যে 

কুশাসন জর্দাই পবিভ্র। কুশের দ্বারা যে কার্য্য 

করা যায়, তাহা অনস্তফল দান করে। অতএব 

যথাবিধি সন্ধ্যা করিবে, 

করিবে 1৪৩৪৬ 

ভক্তিমান্ ব্যক্তি সৃধ্যমণ্ডলমধ্যস্থিত নারায়ণকে 
ধ্যান করত গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা অর্থ্দান করিয়৷ গায়ত্রী 

জপ করিবে। সংযতচিত্তে সূর্য্যাভিমুখে গায়ত্রী জপ 
করিয়া উপাসনান্তে শ্রীহরিকে প্রণাম করিবে। 
৪8৭-৪৮ 

পব্রহ্ষণে নমঃ” ইত্যাদি বলিয়। গায়ত্রী বিসঙ্ঞন 

করিবে । পরে মন্ত্রত্ববিৎ মন্ত্রত্ু দ্বারা শ্রীবিষুখকে তৃপ্ত 
করিবে । পরে তুলসী মিশ্রিত জলের দ্বারা শতবার ঘা 

সহত্রবীর শ্রীবিষ্র পার্দগণকে যথাবিধি পরিতৃপ্ড 
করিবে 1৪৯-৫০ 

অনস্ত-দীপা-রেখা'দি () দেবতার অনুক্রেম অনুসারে 

এক এক অঞ্জলি জল দিয়া আচমন করিবে। শ্রীপতি 



৫০ ার্্য-শাপ্ 

একৈকমঞ্জলিং দত্বা পশ্চাদ্দাচমনং চরে । 
শ্্ীশস্তারাধনার্ঘথং বৈ কৃুর্য্যাৎ পুষ্পস্ত সঞ্চযম্ ॥৫১ 
তুলসী-বিল্বপত্রাণি দুর্বাং কৌশেয়মেব চ। 
বিষ্তক্রান্তং মরুবকং কেশান্ম,দদলং তথা ॥৫২ 

উশীরং জাতিকুহ্থমং কুন্দঞ্চেব কুরণ্টকম্। 
শমীং চম্পাং কদন্থঞ্চ চুতপুষ্পং চ মাধবীম্ ॥৫৩ 
পিপ্ললম্ত প্রবালানি জাম্ববং পাটলং তথা । 
আস্ছোটং কুটজং লোধং কণিকারঞ্ কিংশুকম্ ॥৫ 
নীপা্জুনে শিংশপঞ্চ শ্বেতকিংশুকনামকমূ। 
জন্বীরং মাতুলিঙণ্চ যুখিকারচয়ং তথা ॥৫৫ 

পুন্নাগং বকুলং নাগকেশরাশোকমল্লিকাঃ। 
শতপত্রঞ্চ হারিদ্রেং করবীরং প্রিয়ন্থু চ ॥৫৬ 
নীলোতপলং তৃশ্পলঞ্চ নন্দাবর্তৃঞ্চ কৈতকমৃ। 
ঘটজং স্থলপদ্মঞ্চ সর্বাণি জলদানি চ ॥৫৭ 
তৎকালসম্ভবং পুষ্পং গৃহীত্বাহথ গৃহং বিশে । 
বিতানাদিযুতে দিব্যধূপ-দীপৈবিরাজিতে ॥৫৮ 

তুলসী, বিল্বপত্র, দূর্ববা, কুশনিপ্মিত পবিত্র, বিষুক্রান্ত, 
মরুবক, কেশাম্থদের পত্র, উশীর, জাতিপুষ্প, কুন্দ, 

কুরপ্টক, শমী, চম্পা, কদম্ব, চুতপুষ্প, মাধবীলতার 

পুষ্প, পি্ললবৃক্ষের ( অশ্বথের ) নবপত্র, রক্তবর্ণ জন 
আন্ফোট, কূটজ; লোধু, কণিকার, কিংশুক, নীপ, অর্জুন, 
শিংশপা, শ্েতকিংশুক, জাম্বীর, মাতুলিঙ্গ, যুখিকা, 

পুন্নাগ।, বকুল, নাগকেশর, অশোক, মল্লিকা, পদ্ম, 
হরিদ্রা- বর্ণের করবী, প্রিয়্ু, নীলোতপল, সাধারণ পল্প, 

নন্দ্যাবর্ত, কেতক, ঘটজ, স্থলপদ্ম ও বর্ধাকীলোশুপন্ন সমস্ত 

পুষ্প গ্রহণ করিয়া গুহে প্রবেশ করিবে । লতাদিসংযুক্ত, 

দিব্য দূপ ও দীপ যেস্থানে বিদ্ধমান এবং চন্দন, অগ্ুরু, 
কন্তুরী ও কপুরাঁদির সুগন্ধ দ্বারা স্থুরভিত ও বিচিত্র 
রত্বুসমূহ দ্বারা যেস্থান সমৃদ্ধ সেই রত্ুপীঠময় মগ্ডপের 
মধ্যে বিস্তীর্ণপুষ্পময় পধ্যনক্কে দেবীর সহিত একাসনে 

মিলিত অচ্যুত ্রাবিষ্ুকে নিকটবর্তীঁ কুশময় আসনে 
পল্পাসনে অবশ্থিত হইয়া পূজা করিবে 1৫২-৬৭ 

চন্দনাগুরুকম্ত,রী কপুরামোদবাসিতে | 
বিচিত্রেরঙ্গবল্যাট্যে মগুপে রত্বগাঠকে ॥৫৯ 
বিস্তী্ণপুষ্পপধ্্যঙ্কে দেব্যা সহিতমচ্যুতম্। 
সন্গিধাবাসনে স্থিত্বা কুশে পন্মাসনে স্থিতঃ ॥৬০ 

প্রাণায়ামবিধানেন ভূতশুদ্ধিং বিধায় চ। 
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা পশ্চাদ্ধ্যানং যথোক্তবণ ॥৬১ 
পরব্যোন্ি স্থিতং দেবং লক্গমীনারায়ণং বিভূম্ । 

পরাভিঃ শক্তিভিযুকক্তং ভূলীলাবিমলাদদিভিঃ ॥৬২ 
অনস্ত-বিহগাধীশ-সৈন্যাদ্যৈঃ স্থরসভমৈই । 
চণ্ডাস্ৈঃ কুমুদা্যৈশ্চ লোকপালৈশ্চ দেবিতম্ ॥৬৩ 
চতুভূজং সুন্দরাঙ্গং নানারভ্ুবিভূষণম্ । 
বামাস্বস্থশ্রিয়! যুক্তং শঙ্ঘ-চক্র-গদাধরম্ ॥৬৪ 

মন্ত্রবতুবিধানেন ন্যাসমুদ্রাদি কর্ম । 
পণ্চোপনিষদং ন্যাসং কৃর্য্যাৎ সর্বত্র কর্মন্ত ॥৬৫ 
ওমীশায় নমঃ পরায়েতি পরমেষ্ঠ্যাত্বনে নমঃ | 
ও যাঁং নমঃ পরায়েতি ততঃ পুরুষাত্মনে নমঃ ॥৬৬ 

প্রাণায়াম-বিধান দ্বারা ভূতশুদ্ধি করিয়া তিনটা 
প্রাণায়াম করত পূর্বব বিধিতে ধ্যান করিবে ৬১ 

পরমাকাশে অবস্থিত ভূলীলা (?) ও বিমলাদি পরা- 
শক্তিসহ মিলিত ্ীপ্রীলক্ষীনারায়ণদেবকেংধ্যান করিবে । 
অনন্ত ও পক্ষিরাজ গরুড প্রভৃতি সৈন্য, দেবশ্রেষ্ঠগণ, চণ্ড 
প্রভৃতি ও কুমুদ প্রভৃতি দিগতহস্তী এবং লোকপালগণ 

দ্বারা সেবিত, চতুভূর্জ, স্থন্দর অঙ্গবিশিষ্ট, নানারতু 
দ্বারা ভূষিত, বামাঙ্বস্থিতা লক্ষনীদ্বারা মিলিত, শঙ্খ, চক্র, 
গদ। ও পদ্মধারী শ্রী শ্রীনারায়ণকে চিন্তা করিবে ।৬২-৬৪ 

মন্ত্ররত্ের দ্বারা যথাবিধি ন্যাস মুদ্রাদি কন্ম করিবে। 

সমস্ত কর্মেই পঞ্চসংখ্যক ওপনিষদ্ ম্যান করিবে। 

যথা__-ও ঈশায় নমঃ, পরায় নমঃ, পরমেষ্ঠ্যাত্মনে নমং, 
ও যাং পরায় নমঃ ও পুরুষাত্মনে নমঃ ও রাঁং পরায় 
নমঃ, বিশ্বাতনে নমঃ, ও বাং পরায় নমঃ, শ্বনিবৃত্যাত্মনে 

নমঃ, ও লাং পরায় নমঃ, সর্ববাজ্মনে নমঃ এই সব মন্ত 

মন্তক, নাসাগ্র, হৃদয়, গুহাদেশ ও পাদদেশে বিশ্যন্ত 



বৃদ্ধহারীত-্ৃতিঃ 

ও রাং নমঃ পরাফেতি ততো। বিশ্বাস্বনে নমঃ । 

ও বাং নমঃ পরায়েতি ব্বনিরৃত্যাত্মনে নমঃ ॥৬৭ 
ওঁ লাং নমঃ পরায়েতি ততঃ সর্বাত্মনে নমঃ | 

শিরোনাসাগ্রহ্দয়গুহাপাদেষু বিন্যাসে ॥৬৮ 

যথাক্রমেণ তম্মন্ত্রান্ পর্চাঙ্গেষু ক্রমান্ হ্যাসেৎ । 

ত্মুদ্রেয়া তদাবাহা দগ্যাদাসনমেব চ ।৬৯ 

পাগ্যার্ধ্যাচমন-স্ানপাত্রাণি স্থাপ্য পুজয়েৎ । 
পুরযিত্বা শুভজলং পাত্রেষু কুহ্বমৈযু'ত্ ॥৭০ 
দ্রব্যাণি নিক্ষিপে তেষু মঙ্গলানি যথাক্রমা্ড। 
উন্লীরং চন্দনং কুষ্ঠং পাগ্যপাত্রে বিনিক্ষিপেশ ॥৭১ 
বিঝুক্রান্তঞ্চ দুর্ববাঞ্চ কৌশেয়ান্ তিলসর্ষপান্ । 

অক্ষতাংশ্চ ফলং পুষ্পমধ্যপাত্রে বিনিক্ষিপেৎ ॥৭২ 
জাতীফলঞ্চ কর্পুমেলাঞ্চাচমনীয়কে | 
মকপ্ন্দং প্রবালঞ্চ রত্বং সৌবর্ণমেব চ ॥৭৩ 

তানি দগ্ভাণড স্্ানপাত্রে ধাত্রীং স্তরতরুং তথা । 

দ্রব্যাণামপ্যলাভে তু তৃুলপীপত্রমেব চ ॥৭৪ 

করিবে। এ মন্ত্রগুলি যথাক্রমে পঞ্চ অঙ্গে বিশ্যাস 

করিবে। সেই সেই যুদ্রীসংযোগে গ্তাস করিতে হইবে। 

তত ৩৫ মুদ্রায় আবাহন করত আসনাদি উপচার 

দান করিবে ।৬৫-৬৯ 

পা, অর্থ্য, আচমন, স্লানীয় পাত্র স্থাপনপূর্বাক 

পূজা করিবে। পুষ্পযুক্ত পাত্র নিম্মল ও পবিত্র 

জলত্বারা পূর্ণ করিয়া উশীর, চন্দন, কুড় পাগপাত্রে 

মাঙ্গল্য-দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে ।৬৮-৭১ 

আর বিষুক্রান্ত, দূর্ববা, কুশ নিল্মিত পবিভ্রাদি, তিল, 

সর্প, অক্ষত ( আতপ তওুল ) ফল ও পুষ্প অধ্যপাত্রে 

দিবে ।৭২ 
এবং জাতীফল, কপূর ও এলাইচ আচমনীয় জলের 

পাত্রে নিক্ষেপ করিবে । মকরন্দ, প্রবাল ( মণি ), স্থৃবর্ণ, 

আমলকী ও দেবপুষ্প স্নানীয় পাত্রে নিক্ষেপ করিবে। 

কোনও দ্রব্যের অলাভ হইলে তৎস্থানে তুলসীপত্র 

দিবে ।৭৩-৭৪ ূ 

অথবা চন্দন কিংবাঞন্বর্ণ বা কুশনিস্মিত পবিজ্র 

৫১ 

চন্দনং বা স্তুবর্ণং বা! কৌশেয়ং বা বিনিক্ষিপেত । 
দর্শয়েড স্থরভেমুর্রাং পুজয়েশ কুস্থমন্রজৈঃ ॥৭৫ 
অভিমন্ত্য চ মন্ত্রেণ ধৃপদীপৈনিবেদয়ে। 
অনন্তরং চোদ্ধরণ্যা দগ্ভা পান্তারদিকং তথা ॥৭৬ 

তৎপাত্রক্ষালনং কৃত্বা তথা পুষ্পাঞ্জলিং ন্যাসেহ । 

সৌবর্ণানি চ রৌপ্যাণি তাত্্রকাংস্যানি ফোজয়ে ॥৭৭ 
পাত্রাণামপ্যলাভে তু শঙ্গামেকং বিশিষ্যতে । 

শঙ্ঘোদকং সদা পৃতমতিপ্রিয়তরং হবেঃ ॥৭৮ 

উদ্ধরিণ্যা জলং দগ্যান্নাপ্ল, শঙ্খং নিমজ্জয়ে | 

অফ্টীক্ষরেণ মনন! মন্ত্ররত্রেন বা বজেৎ ॥৭৯ 

পাগ্যার্ধ্যাচমনং দর্তবা মধুপর্কং নিবেদয়েৎ । 

পুনবাচমনং দত্বা পাদপীঠং নিবেদয়েৎ ৮০ 
দত্তধাবনগণ্ডুষদর্পণালোচনং তথা । 
নিবেগ্াভ্যঞ্জনং তৈলেনোদ্বর্তং কেশরঞ্জনম্ ॥৮১ 

স্থখোষ্িতজলৈঃ স্নানং পুনরুদ্ৰর্তনং চরে । 
কুঙ্কুমেন হুরিদ্রেণ চন্দনেন গদ্ধিনা 1৮২ 

সপ 5 ৮ তি শপ ০০ নিও 

তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। পরে খেুমদর দেখাইয়া 
কুন্ুমগ্ডচ্ছ দ্বারা পূজা করিবে ।৭৫ 

মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া ধৃপ-দীপাদি দ্বারা 
পূজা বিধেয়। উদ্ধরণী অর্থাৎ কুশীর দ্বারা পাদ্াদি দান 
করিবে । সেই পাত্র প্রক্ষালিত করিয়া পরে পুম্পাঞ্জলি 

দান করিবে ।৭৬ 
স্বর্ণপাত্র কিংবা রৌপ্যপাত্র, তাত-পাত্র বা কাংস্য- 

পাত্রও দিতে পারে । কোনও পাত্র না পাওয়া গেলে 

একটা শঙ্খ সেই স্থানে ব্যবহার করিবে। শঙ্খজল অতি 

পবিভ্র এবং শ্রীহরির অতিপ্রিয় ।৭৭-৭৮ 

কুশীর দ্বারা শঙ্খমধ্যে জল দিবে । শঙ্ছকে জলমধ্যে 

ডুবাইবে না। অষ্টাক্ষর মন্ত্র বা মন্ত্রত্ব দ্বারাই পূজা 

করিবে ।৭৯ 

পাদ্য, অর্ধ্য ও আচমনীয় দিয়া পরে “মধুপর্ক 

দিবে। পুনরাচমনীয় জ্ঞল দিয়া পাদপীঠ নিষেদন 

করিবে ।৮০ 

দস্তধাবন-কাষ্ঠ, সত্য, দর্পণ নিবেদন কার 



৫২ আধ্য-শাশ্র 

উদ্বত্য গম্ধতোয়েন স্মাপয়েচ্চ পুনস্ততঃ | 
ন্নানপাত্রোদকং পশ্চাদাদায় কুহ্থমৈঃ সহ ॥৮৩ 
পৌরুষেণ তু সূক্ধেন ন্নাপয়ে কমলাপতিমৃ। 
মার্জয়েচ্ছুভবন্ত্রেণ দীপৈরনীরাজয়েতথা ॥৮৪ 
বন্্রপেবোপবীতঞ্চ দগ্ভাদাভরণানি চ। 
কম্তুরীতিলকং গন্ধং পুষ্পাণি স্থরভীগি চ। 
অঙ্কে নিবেশ্য দেবস্থা লক্ষমীং সম্পূজয়েতথা ॥৮৫ 

পার্্য়োরদ্ধধরণী মহিষ্যঃ পতিতাস্তথা । 

বিমলোতুকর্ষণীত্যাপ; পুর্বমেব প্রকীতিতাঃ ॥৮৬ 

চণ্াদি দ্বারপালাংশ্চ কুমুদাদীংস্তথার্চয়েৎ । 
বাস্থদেবঃ সীরপাণিঃ প্রহ্যন্নণ্চ উষাপতিঃ। 

দিক্ষু কোণেষু তণ্পত্ত্যো লক্ষীরেব রতী উষা ॥৮৭ 

দ্বিতীয়াবরণং পশ্চাত-কেশবাছ্যাঃ সশক্তয়ঃ । 

সন্কর্ষণাদয়ঃ পশ্চান্মৎস্ত-কৃর্মাদয়স্তথা ॥৮৮ 

শপ পপি বাপ আপা পা াসপপ্লাপপালাললাপপাালপ 

স্নানের জন্য ঈষদুষ্জজল, পুনরায় উদ্বর্তন দান করিবে। 

কুঙ্কুম, হরিত্রা, চন্দন ও ্গন্থিদ্রব্য দ্বারা পুনরায় 

উদ্বর্তন করিয়ান্ুগন্ধ জলের দ্বারা পুনরায় স্নান করাইবে। 

পুষ্পসংযুক্ত ন্নীনপাত্রের জল আনিয়া পুরুষসূত্ত মন্ত্র 

দ্বারা কমলাপতিকে স্নীন করাইবে। পবিত্র বস্ত্র দ্বারা 

পরে গাত্রমার্জন করিয়া দীপাবলি দ্বারা আরাত্রিক 

করিবে 1৮১-৮৪ 

পরে শুঞ্ধ বন্ধ, উপবীত ও অন্যান্য আভরণসকল 

কন্তরীর তিলক, সুরভিচন্দন, স্তুগন্থিপুষ্প দান করিবে। 

পরে শ্রীবিষুুদেবের ক্রোড়দেশে শ্রীশ্রীলন্মমীকে বসাইয়া 

পূজা করিবে 1৮৫ 

দুই-পার্থে ধরণী মহিষীগণ পতিত আছেন, উৎকর্ষণী 

মন্ত্রে নিশ্মীল জল দিবে । পরে চণ্ড আদি দ্বারপালগণকে 

ও কুমুদাদি দিক্হস্তীদিগকে পূজা করিবে। বান্থদেব, 

হলধর, প্রদ্যু্ন, উাপতি, অনিকুদ্ধ, চতুদ্দিকে ও কোণে 

তাহাদের পত্বীগণকে, লক্ষমীকে, রতিকে ও উষাঁকে পূজা 

করিবে 1৮৬৮৭ 

স্ত্রী লরক্ষমীঃ কমলা পদ্মা পল্মিনী কমলালয়! | 

রম! বৃষাকপেধস্তা! বৃত্তি্যজ্ঞান্তদেবতা! ॥৮৯ 

শক্তয়ঃ কেশবাদীনাং সংপ্রোক্তাঃ পরমে পদে । 

হিরণ্যা হরণী সত্য নিত্যানন্দা ত্রয়ী সখা ॥৯০ 

সুগন্ধা স্ন্দরী বিদ্যা সুশীল চ সুলক্ষণা | 
সন্কর্ষণাদিমুর্তীনাং শত্তয়ঃ সমুদাহুতাঃ ॥৯১ 

বেদা বেদবতী ধাত্রী মহালন্ষীঃ স্থখালয়া । 
ভার্গবী চ তদা সীতা! রেবতী রুক্সিণী প্রভা ॥৯২ 

মতস্য-কুর্মাদিমূর্তীনাং শক্তুয়ঃ সম্প্রকীতিতাঃ। 
এবং সশক্তয়ঃ পুজ্যাঃ কেশবাদ্যাঃ স্ুরেশ্বরাঃ ॥৯৩ 

পশ্চাণ সশক্তয়ঃ পুজ্যাশ্চব্র-শঙ্বাদি হেতয়ঃ। 

শঙং চক্রং গদাং পদ্মং শাঙ্গ ঞ্চ মুঘলং হলম্ ॥৯৪ 

বাণঞ্চ খড় গ-খেটঞ ছুরিকাদিব্যহে তয়ত | 

ভদ্র সৌম্যা তথ! মায়া জয়া চ বিজয়া শিবা ॥৯৫ 

পরে দ্বিতীয় আবরণে সশক্তি কেশব প্রভৃতি, পরে 

সন্ব্ণাদি, মৎস্ত-কুম্াদি অবতারগণ এবং শ্রী, লক্ষী, 

কমলা, পল্সা, পল্লিনী কমলালয়া, রমা, বষধাকপি, ধন্া, 

বৃত্তি, যজ্জরদেবতা প্রভৃতি কেশবাদির শক্তি । ইহারা 

পরমপদে থাকেন । হিরণ্যা, হরণী, সত্যা, শিত্যানন্দা, 

ত্রয়ী, সখা, স্তরগন্ধা সন্নরী, বিষ্া, স্ুশীলাঃ স্থলক্ষণাঁ_ ইহারা 

সন্কর্ষণ প্রভৃতির শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে ।৮৯-৯১ 

বেদা, বেদবতী, ধাত্রী, মহালম্সনী, স্থখালয়া, ভার্গবী, 

সীতা, রেবতী, রুক্সিণী, প্রভা-ইহারা মৎস্-কৃম্মাদি 
অবতারের শক্তিগণ। এইরূপে সশক্তি কেশব প্রভৃতি 

স্ুরেশ্বরগণকে পূজা করিবে ।৯২ 
পরে শঙ্গ-চক্রাদি আমুধসমূহকে সশক্তি পুজা। 

করিবে । আমুধ যথা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনু, 
মুষল, হল, বাণ, খড়গ, খেটক, ছুরিকাঁ_ইহার! দিব্য 
আুধ ।৯৩-৯৪ 

ভদ্রা, সৌম্যা, মায়া, জয়া, বিজয়া, শিবা, হুমলা। 
সুনন্দা, হিতা, রম্যা, সুরক্ষিণী--ইহারা! দিবা আযুধগখের 

নিত্যশক্তি। ইহাদিগকে পুজা করিবে ।৯৫-৯৬ 



বৃদ্ধহারীত-্যৃতিঃ ৫৩ 

নুমর্গলা হৃনন্দা চ হিতা রম্যা হরক্ষিণী। | গ্রবাজ্যং তিলতৈলং ব! কুম্থামৈন্চ স্থবালিতম্। 

শক্তয়ো! দিব্যহেতীনাং পুজনীয়াঃ সনাতনাঃ ॥৯৬ ংযোজ্য বহ্ছিন! দীপং ভক্তয। বিষ্ঠোনিবেদয়ে 0১০৩ 

বহিলে্শকেশ্বরাঃ পুজ্যাঃ সাধ্যাশ্চ সমরুদ্গণাঃ। নৈবেগ্যং শুভন্থপ্তান্নং পায়সাপুপমংযুতম্। 

এবমাবরণং সর্বমর্চয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ফলৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পানকৈত্যঞ্জনৈঃ সহ ॥১০৪ 

পুনরর্ঘ্যাদিকং দত্বা ধূপ-দীপৈনিবেদয়ে ॥৯৭ গবাজ্যঞ্চ দধি ক্ষীরং শর্করাঞ্চ নিবেদয়ে। 

প্রাুদীচ্যাঞ্চ সদৃশং নাগরাজং তথাপরে | শুদ্ধং হবিষ্যং হছঞ্চ স্থরুচ্যং বৈ নিবেদয়েশ ॥১০৫ 

পুরতো৷ বৈনতেয়ঞ্চ পুজয়েচ্ছক্তিভিঃ সহ ॥৯৮ যচ্ছান্তরেমু নিষিদ্বং তু তৎপ্রযত্বেন বর্জয়ে | 

সেনাপতেঃ সুত্রবতীং নাগরাজস্ত বারুণীমূ। কোদ্রেবং চৌলকং লুব্ধং ঘাবনান্নং তথা সিতম্ ॥১০৬ 

ভদ্রাঞ্চলাং তথা যন্ত পুক্গয়েদ্ বৈষ্বোতমঃ ॥৯৯ নিষ্পাবঞ্চ মসুরঞ্চ তুচ্ছধান্যানি সর্ববশঃ। 

গুগ্গুলুং মহিষাক্ষীঞ্চ সালনির্ধ্যাসমেব চ। তুক্তং পযুঠষিতং রুক্ষং যজ্ঞ কর্মণি বর্জয়ে ॥১০৭ 

অগুরুং দেবদারঞ্ উশীরং শ্রীফলং তথা ॥১০০ বর্জয়েদারনালঞ্চ মগ্-মাংসসমানি চ। 

হীবেরং 5ন্দনং মুস্তা দশা ধুপমুচ্যতে | নির্য্যাসান্ বর্জয়েৎ সর্ধবান্বিনা হিঙ্কু চ গগুলুম্॥১০৮ 

গবাজ্যেন চ সংযোজ্ং দগ্যাদ্ ধূপং স্বাদিতম্ ॥১০১  ছত্রাকং মূলকং শিগ্রং করঞ্জং ল্ডুনং তথা । 

কার্পাসমার্কং ক্ষৌমঞ্চ শাল্লীক্ষীরকোন্তবমূ | কুম্তীদলঞ্চ পিণ্যাকং শ্বেতরুস্তাকমেব চ ॥১০৯ 

অস্তোজং কৌটজং কাশ-তুলিকাইসটাঙ্গমুচ্যতে ॥১০২  আত্রঞ্চ নালিকাশাকং নালিকেয্যাখ্যমেব চ। 
২০-পাশীটা শশা ১ পপি 

বরিলৌকেশ্বর সাধ্যগণ ও মরুদ্গণ-_ইঁহারা পরমাত্্া।  গ্োঘৃত, তিলতৈল, সুগস্থিপুষ্প সংযুক্ত করিয়া বহি, 

্রীবিষ্তর আবরণ-দেবতা, ইছাদিগকে পুজা করিবে। প্রস্থালিত দীপ শ্রীবিষুণকে নিবেদন করিবে ।১০৩ 

তাহাকে পুনরায় পান্ত অর্ধ্য প্রভৃতি দিয়া ধৃপদীপাদি । পরে নৈবে্ দিবে। পায়স-পিষ্টকযুক্ত, 

নিবেদন করিবে ।৯৭ ৷ নানাভক্ষ্যভোজা-সমন্থিত, বহুফলসংযুক্ত, নানাপানশীয় 

পূর্বদিকে ও উত্তরদিকে নাগরাজ এবং তঙ্ডল্য ব্য ও ব্যপ্তনসমদ্ধ মঙ্গলময় বিশুদ্ধ মনৌহর, অঙ্গ 

অপর দেবগণ, সম্মুখে বিনতীনন্দন গরুড়কে শক্তি; নিবেদন করিবে। গোস্ত, দধি, ক্ষীর, শর্করা, 

পূজা করিবে ।৯৮ । বিশুদবত্ৃতপক মনোহর রুচিপ্রদ দ্রব্য বনপর্্ক নিবেদন 

সেনীপতির শক্তি নৃত্রবতী, নাগরাজের শক্তি; করিবে।১০৪-৫ 

বারী, ভদ্রা ও চলা শক্তিকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ পূজা | শাঙ্ত্রনিষিদ্ধ অন্নাদি ঘত্পূর্ববক পরিত্যাগ করিবে। 

করিবে। হুবাসিত ধৃপ দান করিবে। যথা__গুগগুলুঃ | কোত্রবধাপ্তের অন্ন, চৌলক অন, ব্যাধের অন অথবা 

মহ্িষাক্ষী, সালনিধ্যাস, অগ্ডর, দেবদার, উশীর ! অন্যের লৌভযুক্ত অন্ন, যবনসংস্পৃষ্ট অন্ন, মবূর, তুচ্ছ 

(বেণীমূল), হ্ীফল, হ্রীবের (বাঁলানামক স্বৃগস্থি অর্থাৎ পচা, দুর্গন্ধ প্রভৃতি ধান্যের অন্ন, আহারের 

ব্য) চন্দন ও যুস্তা ইহারা দশাঙ্গতৃপের উপকরণ। অবশিষ্ট, পবুবাধিত, রুক্ষ এই সমস্ত অক্নাদি ষজ্ঞকন্ে 

গব্যদ্বতের ত্বারা সংযুক্ত করিয়া একত্র মিশ্রিত দেবতার ভোগে বর্জন করিবে ।১০৬-৭ 

করিলে স্থুগন্ধিধ্প হইবে, ইহাই দশাঙগ ধুপ। কীজি, সন্ত, মাংস ও ততুল্য অপবিত্র বস্ত, 

কার্পাসক্ষীর, অর্কজীর, পটুক্ষীর, শীল্মলীক্ষীর, পল্প, জর্ববরকমের নির্যাস দেকভার ভোগে বর্জন করিবে? 

গিরিমক্লিকাসমভূত কাশ ও তৃিকামিশ্রিত ত্রব্যই কেবল হিং, গুগগুলু দিতে পারে। কিন্তু ছত্রাক, 

অষ্টাঙ্গ ধৃপ ।৯৯-১০২ মূলক, শিগ্র, করঞজ, লণ্ুন, কুস্তীদল, পিণ্যাক, শুভ্রবেশ্তঃ 

৬ 



৫৪ 

( পীলুং ) বিলঞ্চ শণপুষ্পঞ্চ ভূত্বণং ভৌতিকং 
তথা ॥১১০ 

কোশাতকীং বিন্বফলং মগ্য-মাংসসমানি চ। 
অভঙ্ষ্যাশ্যপ্যশেষাণি বর্জয়েদ্ যজ্ঞকর্মণি ॥১১১ 
কালিঙ্গং কতকং বিম্বফলং জন্তুফলং তথা । 

' বংশাহ্ুরমলাবুঞ্চ তাল-হিস্তালকে ফলে ॥১১২ 
অশ্বথং প্লক্ষ-নীপঞ্চ বটমারথধং তথ| | 

কলম্িকা চ নিগু“গু-মুণ্ডি-বার্তীকুমেব চ ॥১১৩ 

উষরং লবণঞ্চেব শ্বেতঞ্চ বুহতীফলম্ 
নখচর্মাতকঞ্ধৈব চিঞ্চিলঞ্চেতি যত্বতঃ ॥১১৪ 
বিজ্ঞেয়ানি চ ভক্ষ্যাণি বর্জয়েদ্ যজ্ঞকন্মণি | 
শ্লেশ্সাতকঞ্চ বিডজানি প্রত্যক্ষলবণং তথা ॥৯১৫ 

অনির্দর্শাহগোক্ষীরমব্সায়াস্তথাবিকাম্। 
ওষ্ট মেকশফঞ্ধৈব পশুনাং বিডভুজামপি ॥১১৬ 

আত্র, নালিকাশীক, নালিকেরী 6), বিল শণপুষ্প, 
ভূত্বৃণ, কৌশাতকী, বিশ্বকল ( তেলকুঁচা ), মগ্-মাংসাদি 
এই সমস্ত অশেষ দ্রব্য দেবতার অভক্ষ্য, যজ্ভকর্মে ইহাদের 
পরিত্যাগ করিবে ।১০৮-১১ 

কালিঙ্গ, কতক, বিল্বফল, জন্তুফল, বংশাঙ্কুর, অলাবু, 

(লাউ) তাল, হিন্তাল, অশ্বথ, প্রক্ষ, বট, কদঘ্ব, 
সোন্দাল, কল্মীশাক, নিশুগ্তী, মুখ্ডি বার্তীকু, উষর, 
লবণ, শ্বেতবৃহতী, নখচন্ীতক ও চিঞ্চিল এইগুলি 
যত্বপূর্বক দেবতাকে দান করিবে । ইহাদিগকে 

দেবতার ভঙক্ষ্য জানিবে। কিন্তু শ্রেম্পমীতক, বিড়জ 
এবং প্রত্যক্ষলবণ যজ্ভকন্মে পরিত্যাগ করিবে । 
প্রসবের পর যে গাভীর দশদিন অতিক্রাস্ত হয় নাই, 

তাহার দুগ্ধ অপেয়। মুতবশুস1 ধেন্ুর ছুগ্ধ, মেধী- 

দুর উষ্রগ্ধ, একক্ষুরযুক্ত পশুর (অস্বাদি) দুগ্ধ 
ও বিষ্ঠাভোজী পশুর দুগ্ধ, অতিশয় বাসী ও পরিপক 
ঘোল, হস্ত দ্বার মথিত দধি, তাত্র সংযুক্ত গোদুগ্ধ, ও 
লবণমিশ্রিত গোছুগ্ধ এবং লরণসংঘুস্ত ঘ্ৃত যত্ুপূর্বক 
পরিত্যাগ করিবে । সপ (ডাইল) গিশ্রিত অল্প, 
গুড়মিক্রিত অন্ন, শর্করা ও মধুসংযুক্ত অন্ন, মরীচি ও 

আধা-শাস্ী 

অতিদীর্ণং তথা তক্রং করনির্স্থিতং দরধি | 
তা্ত্রেণ সংযুতং গব্যং ক্ষীরঞ্চ লবণান্থিতম্ ॥১১৭ 
ঘৃতং লবণসংযুক্তং প্রযত্তেন বিবর্জয়েু। 
সুপান্নঞ্চ গুড়ান্নঞ্চ শর্করামধুলংযুতম্ ॥১১৮ 

মরীচিমিশ্রং দধ্যন্নং পায়সান্নং ফলৈঃ সহ। 
তুলমীদলসম্মিশ্রং জলৈঃ সম্প্রোক্ষ্য বাগ বতঃ ॥১১৯ 
অফ্টাবিংশতিবারস্ত মূলমন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্ । 
মুদ্রাঞ্চ সৌরভেম়ীং তাং দশয়েন্মনতমুচ্রন্ ॥৯২০ 
স্ুধান্ধিমম্বতং বীজং চিন্তয়ন্ পরমাত্বনঃ | 

দগ্াণ পুপ্পাঞ্জলিং পশ্চান্দশবারং সমাহিতঃ ॥১২১ 
আপোশনক্রিয়া পুর্বমন্নমন্মৈ নিবেদয়েু। 
শতবারং জপেম্মন্্ং ঘণ্টাশব্দং নিনাদয়ন্ ॥১২২ 

জপেণ্ড গীষুষদৈবত্যান্মক্মীনেকা গ্রচেতমঃ | 

হরেভুক্তিবতঃ পশ্চাদ্দগ্ঘ!দ্ বারি স্ুবামিতস্ ॥১২৩ 

দধিসংযুক্ত অন্ন, পায়সান্ন ও নানা ফল তুলসীদল 
মিশ্িত করিয়া জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করত বাগষত 

হইয়া দেবতাকে দান করিবে ।১১২-১৯ 

আঠারবার মুলমন্ত্রের দ্বারা তত্ব অন্ন অভিমন্ত্রিত 

করিয়া ও ধেনুমুদ্রান্ত সমস্ত মুদ্রা দেখাইয়া মন্ত্র উচ্চারণ 
করত পরমাত্নার স্ধাসমুদ্র ও অস্তবীজ চিন্তা করিয়। 

দশবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সমাহিত মনে “আপোশান” 
ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে নিবেদন করিবে। পরে 

শতবার মন্ত্র জপ করিবে ও ঘণ্টাধধনি করিবে ।১২-২২ 
পরে একাগ্রচিত্তে স্থুধাদৈবত মন্ত্র জপ করিবে। 

পরে শ্রীহরির ভোজন চিন্তা করিয়া স্থবাসিত জল 
প্রগানানস্তর এ প্রসাদী অন্ন নিজে ভোজন করিবে। 

স্থগন্ধি জলের দ্বারা আচমনীয় দান করিয়া পুরুষসূত্ত 
দ্বার! পুনরায় পূজা বিধেয় ।১২৩-২৪ 

প্রীবিযুকে যে সমস্ত প্রব্য দেওয়া হইয়াছে, 
তাহার চারিভাগের একভাগ ক্রমে স্থরশ্রেষ্ঠগণকে 
নিষেদন করিবে পরে অনন্ত, গরুড় ও সেনাপতি 

দিগকে নিবেদন করিবে। তীর্ঘুক্ত হুব্য পৃথক 
পাত্রে দান করিবে। জল ত্বারাই সকলকে 



বদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ ৫৫ 

পশ্চাদাচমনং দগ্যাজ্জলৈগর্ধমিবিশ্রিতৈঃ | 
অভ্যর্চা পৌরুঘস্থাস্ত সৃক্তত্ত স্থরসত্তমান্ ॥১২৪ 
বি পিতচতুর্ভাগং ক্রমাদ্বব্যস্ত চার্পয়েৎ। 
অনস্ত-তাক্ষ-সেনেশপবিভ্রাণাং নিবেদয়ে ॥১২৫ 
তীর্থেন সহিতং হুব্যং পুথক্ পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ । 
সর্বেষাং বারিপুর্বেণ পশ্চাৎ পুষ্পাঞ্জলিঞ্চরেণ ॥৯২৬ 
নীরাজনং ততো দত! তাম্থুলঞ্চ নিবেদয়ে। 
প্রণমেচ্চ ততে৷ ভক্ত্যা রম্যৈঃ স্ত্োন্রৈঃ 

শুভাহ্বয়ৈঃ ॥১২৭ 
প্রসাধ্য বাহু পাদৌ চ বদ্ধেনাঞ্জলিনা সহ! 

স্তবন্ স্ততিভিরেবং তু প্রণামো দীর্ঘ উচ্যতে ॥১২৮ 
নত্বা দীর্ঘপ্রণামৈশ্চ স্তত্বা স্ততিভিরেব চ। 
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈমান্তরৈঃ কৃর্ধ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥১২: 
সুক্ৈশ্চ বিষুদৈবত্যের্নামভিঃ শাঙ্গিণস্তথা । 
ততঃ শুভাসনে স্থিত্বা জপেন্মন্ত্রমনুত্তমমূ ॥৯৩০ 

নিবেদন করিবে । পরে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া 
আরাত্রিক করত তান্বুল নিবেদন করিবে। অনন্তর 
ভক্তিপূর্ববক শুভ মনোহর স্তোত্রসমূহ দ্বারা স্তব করিতে 
করিতে প্রণাম করিবে ।১২৩-১২৭ 

বান্দ্বয় ও পাদদ্য় প্রসারিত করিয়া বন্ধাঞ্জলি হইয়া 

স্তবমন্ত্রের দ্বারা স্ততি করিতে করিতে যে প্রণাম, 
তাহাই দীর্ঘ প্রণাম ।১২৮ 

এই দীর্ঘ প্রণাম দ্বারা প্রণত হইয়া নানা মনোহর 

স্তোত্র দ্বারা স্তব করিয়া বৈঞ্ণবমন্ত্রোচ্চারণপূর্ণ্বক শ্রীমূতিতে 
পুষ্পাঞ্তলি দান করিবে ।১২৯ 

বিষুঃদৈবতসূক্ত সহকারে শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণ 
পূর্বক শ্থির শুভ আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীবিষুতর 
অনুত্তম মন্ত্র জপ করিবে ।১৩০ 

্যাস-মু্রীদিপূর্ববক পদ্মনয়ন শ্রীবিষুঃকে ধ্যান করিয়া 
অফ্টোত্তরসহত্র অথবা অফ্োত্ুরশতসংখ্যক মন্ত্র জপ 
করিবে ।১৩১ 

জপের পর যথাশক্তি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ববক পুষ্পাঞ্জলি 

হ্যাসমুদ্রোদিপুর্বেণ ধ্যায়ন্ বৈ কমলেক্ষণমূ । 
অফ্টোত্তরসহজ্রং বা শতমক্টোত্রং তু বা ॥১৩১ 

জপ্ত। পুষ্পাঞ্জলিং দদ্াদ্ যথাশক্ত্যা চ মন্ত্রতঃ | 
নমেদ্ যোগেন দেবেশং হৃদিস্থং কমলেক্ষণমূ 0১৩২ 

মনপি বাহ্চয়িত্বাম্মিন সমাধৌ বিরমেৎ সুধী । 
প্রাতরোৌপাসনং কৃত্বা তত্র হোমং সমাচরে ॥১৩৩ 
আজ্যেন চরুণ! বাপি সমিস্ভিরা চ যজ্ঞিয়ৈঃ | 
তণুলৈগ্ব তমিশ্ৈর্বা বিল্বপত্রৈরথাপি বা ॥১৩৪ 
তিলৈর্বা কুম্থমৈর্বাহপি যবৈমিশ্রিতৈরেব বা। 
যজ্জরূপং হবিং ধ্যাত্বা সর্বং বেদময়ং বিভূম্ ॥১৩৫ 
দিব্যাভরণসম্পন্নং শঙ্ঘ-চক্র-গদাধরম্ । 

বরদং পুগুরীকাক্ষং বামাহ্বস্থশ্রিয়ং হরিম্ ॥১৩৬ 
যজ্জন্বরূপিণং বহেগ ধ্যায়ন্ মন্ত্দ্ধয়েন চ। 
সর্বৈশ্চ বৈষঠবৈর্ম ক্ত্ররৈকৈকেনাহুতিং তথা ॥১৩৭ 
নামভিঃ কেশবাদ্যৈশ্চ সুক্তৈবিষ্প্রকাশকৈঃ। 

দিবে। মনঃসংযোগপূর্বক হদয়স্থিত দেবাধিদেব 
কমললোচন এ্রবিষু্কে প্রণাম করিবে ।১৩২ 

অথবা মনে মনে মানসোপচার দ্বারা পুজা করিয়! 

স্থিরবুদ্ধিবান্তি সমাধি অবলম্বনে বিষয়বিরত হইবে । 

পরে প্রাতরুপাঁসনা শেষ করিয়া সেই “ওপাঁসন” অশ্নিতে 

হোঁম করিবে । কেবল দ্বৃত বা চরু অথবা যজ্িয় সমিধ, 
কিংব। ঘুতমিশ্রিত তণ্ডল অথবা ঘৃতমিজ্রিত বিল্লপত্র দ্বারা 

হোম করিবে ।১৩৩-১৩৪ 

কিন্বা! ঘ্ৃতাক্ত তিল অথবা পুষ্প কিন্বা ঘৃতমিশ্রিত 

যবের দ্বারা ভরীহরিকে যন্ভরূপ ধ্যান করত হোম করিবে, 
কারণ, সর্ববজগণ্প্রভূ শ্রীহরিই সর্বববেদময় । দিব্য 
আভরণযুক্ত, শঞ্খ“ক্র-গদাধারী, বরদাঁয়ক, বামক্রোড় 
স্থিত শ্ীীলম্মবীদেবী-সমভিব্যাহ্ৃত পুগুরীকাক্ষ শ্রীহরিকে 
চিন্তা করিবে ।১৩৫ ৩৬ 

মন্ত্রঘয় দ্বার! যজ্ঞন্বর শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া সমস্ত 

বৈষ্ণবমন্ত্র উচ্চারণপূর্ধক বহিদতে এক একটি আহুতি 
দিবে 1১৩৭ 



৫৬ আধ্য-শান্ত 

বৈকৃণ্টপার্ষদং সর্ব হুত্বা চেব ততো বলিষ্ ॥১৩৮ 
ক্ষিপেচ্চতুবিধান্ ভূতানুদ্দিশ্ট চ ততো ভুবি। 
আচম্য পুজয়ে পশ্চাতদীয়ান্ স্থসমাহিতঃ ॥৯৩৯ 
তেভ্যঃ প্রণম্য ভক্ত্যাহথ সন্তপ্য্য পিতৃদেবতাঃ 

বেদমধ্যাপয়েচ্ছক্যয। ধর্মশান্ত্রঞ্চ সংহিতাঃ ॥১৪০ 
সাত্বিকানি পুরাণানি সেতিহাসানি বৈষনবঃ | 
সর্ধবোপনিষদামর্থং সন্ভিঃ সহ বিচিস্তয়েৎ ॥১৪১ 

যোগ-ক্ষেমার্থবৃদ্ধিঞ্চ কুর্য্যাচ্ছক্ত্যা যথারহতঃ | 

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাঃ শৃন্রা বর্ণা যথাক্রমমূ ॥১৪২ 
আদ্যান্ত্রযে৷ দ্বিজাঃ প্রোক্তান্তেষাং বৈ মন্ত্রসতক্রিয়াঃ 
সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণান্্ জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ ॥১৪৩ 

কেশবাদি নামযুক্ত শ্ীবিষুণর মাহাত্য-প্রকাশক 
সূক্ত দ্বারা শ্রীহরির সমস্ত পার্দগণকে আনতি দিয়া পরে 
ভূতবলি প্রদান করিবে ।১৩৮ 

চতুধিধ ভূতগণকে অর্থাৎ জরায়ূজ, তাণজ,সেদজ ও 
উদ্চিজ্ভ-_এই চতৃধিধ প্রাণিগণকে উদ্দেশা করিয়া মৃত্বিকাঁয় 

বলি প্রদান করিবে। পরে আচমন করত একা গ্রচিত্তে 

তাহার পূজা করিবে ।১৩৯ 

ভক্তি সহকারে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া পিতৃ- 

দেবতাদিগকে প্রণাম করত শিষ্দিগকে যথাশক্তি 

বেদ ও অন্যান্ত সংহিতাদি ধরন্মশীন্ত্ের অধ্যাপনা 

করাইবে ।১৪০ 

অতঃপর বৈষ্ণব পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতাদি 
ইতিহণসসকল যতুপূর্ববক পড়াইবে এবং সজ্ভনগণের 

সহিত যথাসম্ভব সমস্ত উপনিষদের তাৎপধ্্যার্থ আলোচনা 

ও চিস্তা করিবে ।১৪১ 

পরে যথাশক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে অপ্রাপ্ুধনের 
প্রাপ্তি ও প্রাপুধনের পরিরক্ষা-নীমক যোগক্ষেম এবং 

ধনবুদ্ধিবিষয়ে ব্যবস্থা করিবে । ব্রাহ্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
ও শূত্র এই চতুর্বর্ণেরই যথাবিধি যোগক্ষেমাদি 

' কর্তব্য ।১৪২ 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই জ্রিবর্ণসম্ভৃত ব্যস্তিগণই 
ঘিজ-শন্ে অভিছিত। ইহাঁদেরই 

তেষাং সঙ্করযোগাশ্চ গ্রতিলোমানুলোমজাঃ | 

বিপ্রাম্মধাভিষিত্তস্ত ক্ষত্রিয়ায়ামজায়ত ॥১৪৪ 
বৈশ্যাযাস্ত তথাম্বষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্রেয়া তথা । 
রাজন্যাদ্ বৈশ্ঠাশূত্যান্ত মাহিম্যোগ্রো তু 

তো স্মৃতৌ ॥১৪৫ 

শূত্র্যাং বৈশ্যাৎ তু করণঃ স্থিরৈর্বা তেহনুলোমজাঃ | 
বিপ্রায়াং ক্ষজিয়াৎ সৃতঃ বৈশ্টাদ্ বৈদেহিকস্তথা ॥১৪৬ 
চগ্ডালস্ত তথ! শৃদ্রাৎ সবকর্মস্থ গহিতঃ | 

মাগধঃ ক্ষত্রিয়ায়াং বৈ বৈশ্ঠাৎ ক্ষত্তা তু শুদ্রেতঃ॥১৪৭ 
শৃদ্রাদয়োগবং বৈশ্টা জনয়ামাস বৈ স্থতমূ। 
রথকারঃ করণ্যাস্ত মাহিষ্যেণ প্রজায়তে ॥১৪৮ 

কার্ধ্যানুষ্ঠান বিধেয় ৷ তুল্যবর্ণ ব্যক্তির গুরসে তুল্যবর্ণ 
স্ত্রীর গর্ভে যে জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে সজাতীয় 

বলে ।১৪৩ 

অসবর্ণা স্্রাীতে প্রতিলোৌম ও অমুলোম-জাতির 

মিশ্রণজন্া উৎপন্ন সন্তান সঙ্করজাঁতি বলিয়া খ্যাত। 

ব্রাহ্মণের ওরসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে জন্মগ্রহণ করে, 

তাহাকে এঘুদ্ধীভিবিক্ত” বলা হয় ।১৪৪ 

ব্রাহ্মণের ওঁরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত সন্তান “অম্থষ্ঠ” 
নামে প্রসিদ্ধ। ব্রাক্ষণের ওরসে শদ্রীর গর্ভে উত্পন্ন 

“নিষাদ” জাতি নামে প্রসিদ্ধ হইবে । আর ক্ষত্রিয়ের 

ওরসে বৈশ্টার গর্ভে জাত “মাহিয্য” হইবে। ক্ষতিয়ের 

ওরসে শুদ্রার গর্ভে জাত “উগ্র” জাঁতি বলিয়া প্রসিদ্ব-_ 

ইহণরাই স্থানে স্তীনে “আগুরি” বলিয়া খাঁত।১৪৫ 

বৈশ্যের উরসে শৃড্রার গর্ভে “করণ” জাতির উৎপত্তি । 
ক্ষত্রিয়ের গুরসে ব্রাঙ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তান “সত” 

জাতি নামে প্রদিদ্ধ। বৈশ্যের রসে ত্রাক্ষণীর গর্ভে 
জাত সম্তান বৈদেহিক হইবে 1১৪৬ 

শত্রের ওরসে ও ব্রাহ্মগণীর গর্ভে জাঁত সন্ধান “চগুাল” 

নামে প্রসিহ্ধ হইবে। ইহারা সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক 

কর্থ্ে নিন্দনীয় । বৈশ্যের রসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে “মাগধ” 
জাতির উৎপত্তি ও শুত্রের ওরসে ক্ত্রিয়ার গর্ভে “ক্ষত্তা' 
জাতির উত্পত্তি।১৪৭ 



বৃঙ্গহা রীত-স্মুতিঃ ৫এ 

অসশুসম্ততয়ো। জ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ ৷ 

প্রতিলোমাস্থ ব1! জাতা গহিতাঃ সর্বকর্মণাম্ ॥১৪৯ 
এতেষাং ব্রাহ্মণাগ্যাম্চ ষটকর্মন্ত নিযোজিতাঃ। 

ত্রিকর্মন্থ ক্ষত্র-বিশাবেকম্মিন্ শৃদ্রেযোনিজঃ ॥১৫০ 
প্রতিগ্রহঞ্চ বৃত্যর্থং ব্রাঙ্গণস্তু সমাচরেৎ। 

অসদেবাসতাং প্রোক্তং নিষিদ্ধং তদ্বিবজ য়ে ॥১৫১ 

পাষগাঃ পতিতাঃ পাপাস্তথৈব প্রতিলোমজাঃ | 
কুলটাশ্চ বিকর্মস্থা অসতঃ পরিকীতিতাঃ ॥১৫২ 
লবণং তিল-কার্পাসং চর্ম চ ত্রপু-সীনকম্ । 
আয়সং মধু মাংসঞ্চ বিষমন্নং ঘৃতং রুজম্ ॥১৫৩ 

কিন্থিষং গজু্ঞ্চ সর্ধপং জলমেব চ। 
তৃণং কাষটঞ্জ কুক্সাগ্ুং শিংশপাঞ্চ বিবর্জয়েড ॥১৫৪ 
মহিষীং গর্দভগ্েব বাজিনঞ্চ তথাবিকম্ ॥ 

শুর্রের গঁরসে ও বেশ্যার গর্ভে জাত সন্তান 
“অয়োগব” জাতি । মাহিষ্য ওরসে ও করণী স্ত্রীর গর্ভে 

জাত সন্তান “রথকার” জাতি ।১৪৮ 

প্রতিলোম ও অন্ুলৌম জাতির সম্বন্ধ দ্বারা যে 

সম্ভানের উৎপত্তি হয়, তাহারা অসতসম্তান | প্রতিলোম- 

জাতীয়! স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তান সমস্তকণ্মে অনধিকারী 

ও নিন্দনীয় ।১৪৯ 
এই জাতীয় লোকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি 

দ্বিজগণ যট্কর্নটে (বজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, 

দান ও প্রতিগ্রহ ) নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য । ক্ষত্রিয় ও 

বৈশ্বেরা যাজন, অধ্যয়ন ও দীন এই ত্রিবিধ বর্ধে 

উপযুক্ত এবং শৃদ্রগণ মাত্র একটা কর্্দে অর্থাৎ দান- 

ক্রিয়ায় অধিকারী । কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বীয় বৃত্তির জদ্য 

সত্প্রতিগ্রহ গ্রহণ করিবে। অসৎব্যক্তিগণের প্রদত্ত 

দান অসশ বলিয়া কথিত, সেইহেতু উক্ত দান নিষিদ্ধ 

এবং তাহ। বর্ভন করিবে ।১৫০-৫৯ 

পাষগু, পতিত, পাপিষ্ঠ, প্রতিলোম-সংসর্গজাত 

সম্তানগণ, কুলটা এবং বিরুদ্ধ, নিন্দনীয়, নিষিদ্ধ- 

র্দকারী সন্ভানগণ অসতরূপে কীঘ্তিত ।১৫২ 
লবণ, তিল, রার্পাস, চর্ম, রাং, দণ্তা, সীসা, লৌহ, 

দাপীমজাং যানবৃক্ষান্ পঞ্চানডূহং তুলাম্ ॥১৫৫ 

এবমাগ্যমসদ্ দ্রব্যং প্রযত্তেন বিবর্জয়েত । 

ধান্যং বাসাংসি ভূমিঞ্চ স্ববর্ণং রত্বমেব চ ৪১৫৬ 

পুষ্পাণি ফলমূলাগ্ং সদৃদ্রব্যং মুনিভিঃ স্মৃতম্। 
সর্বত্র পরিগৃহীয়াদ্ ভূমিং ধান্যং ফলাদিকম্ ॥১৫৭ 
ভূমিং যন্ত্ প্রগৃহাতি ভূমিং যস্ত প্রষচ্ছতি। 

তাবুভৌ পুণ্যকর্মাণো নিয়ত ব্বর্গগামিনৌ ॥১৫৮ 

ধান্যং করোতি দাতারং প্রগৃহীতারমেব চ। 

ধান্যং নুপবরশ্রেষ্ঠ ! ইহলোকে পরত্র চ ॥১৫৯ 

ত্মাদ্ধান্যং ধরিত্রীঞ্চ প্রতিগৃহ্ীত সর্বতঃ। 

কুম্থস্তধান্য এব স্যাৎ কুস্ৃস্তধান্বান্ নুপ ॥৯৬০ 

শীলোগ্ছেনাপি বা জীবেচ্ছে যানেষাং পরো বরঃ। 

জীবেদ্ যাধাবরেণৈব বিপ্রঃ সর্বত্র সর্বদা ॥১৬১ 

মিধু, মাংসজাত দ্রব্য, বিষ ও তন্মিশ্রিত অল্প, ঘ্বৃত; 

পাপকর্দ্ম, গজ, উদ্ট, সর্ধপ, জল, তৃণ, কাষ্ঠ, কুম্মা্ড ও 
শংশপা বর্জন করিবে ।১৫৪ 

মহিষী, গর্দভ, অশ্ব, মেষ, দাসী, ছাগী, যানবৃক্ষ, 

বাড়, ও তুলা এই অসশ ভ্রব্যগুলি যত্রপুর্ধক পণ্যে 

পরিত্যাগ করিবে । ধান, বন, ভুমি, স্বর্ণ” রত, 

পুষ্প, ফল ও মুল এই দ্রবাগুলি সংদ্রব্য বলিয়া 
মুনিগণ নির্দেশ করিয়াছেন । ভূমি, ধান্য ও ফলাদি 
সমস্ত শ্বানেই প্রতিগ্রহ করিবে। যে ব্যক্তি ভুমিদান 
করে, কিন্বা যে ব্যক্তি গ্রহণ করে, তাহারা উভয়েই 
পুণ্যকন্মকারী, উভয়েই স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। 
হে নৃপশ্রেষ্ঠ! ধান্যের দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই 
ধাশ্ বৃদ্ধি হয়। ইহলোকে ও পরলোকে উভয়েই ধান্য 
লাভ করিয়া থাকে ।১৫৫-৫৯ 

অতএব সর্বস্থান হইতেই ধাম্য ও ভূমিদান গ্রহণ 

করিবে । কুনুস্তধান্য-দানকারী ব্যক্তি কুসুস্তধান্যবান্ 

হুইয়৷ থাকে ।১৬০ 
ত্রাঙ্ষণ সর্বদা সর্কস্থানেই শীলবৃত্তি বা উদ্ধৃতি 

ত্বারাই জীবনধারণ করিবে,-ইছাই শ্রেষ্ঠরৃতি | ইহীরা' 
যাঁধীবর-ভাবেই কাল অভিধাহিত করিবেন ।১৬১ ': 



৫৮ আর্য্য-শাস্ড 

বর্জয়িত্বৈ পাষগ্ান্ পতিতাংশ্চান্য দৈবিকান্। 
কুষিণা বাইপি জীবেত সতাং চানুমতেন বা ॥১৬২ 

ন বাহয়েদনডুহং ক্ষুধার্ত শ্রাম্তমেব চ। 

তস্য পুংস্তরমহিত্বৈব বাহয়েদ্ দ্বিজপুজ্গবঃ ॥১৬৩ 
কর্মলোপমকুর্ধন্ বৈ কৃষিং কুর্বাত বৈ দ্বিজঃ | 
হরেঃ পুজাং যথাকালং কৃষিলোপে সমাচরেৎ ॥১৬৪ 

ন ব্রাঙ্মং সম্ভ্যজেদ্ বিপ্রস্তথ! যঙ্াদিকর্ম চ। 

আপগ্পি ন কুবীত সেবাং বাণিজ্যমেব চ ॥১৬৫ 
অসত্প্রতিগ্রহং স্তেয়ং তথা ধর্মস্য বিক্রয়ম্। 

অন্যায়োপাজিতং দ্রব্যমাপগ্পি বিবর্জয়ে ॥১৬৬ 

ভূতকাধ্যাপনং চৈব সদাসণ্কর্মভাবনম্ | 
গ্লীতয়ে বাস্দেবস্ত যদ্দভ্ূমসতামপি ॥১৬৭ 

মহাভাগবত স্পর্শাৎ তত সদিত্যুচ্যতে বুধৈঃ। 
তাপাদীন্ পঞ্চ সংক্কারাংস্তথাকারৈক্জ্িভিযুতঃ ॥১৬৮ 

শশা পেন শপাপকজদ | স্পা সপ জা 

পাষগুদের বৃত্তি, পতিতদের বৃত্তি এবং দৈবিক (গণক) 
বৃত্তি পরিত্যাগ করিবে । অথবা সঙ্জনের অনুমতি নিয়। 

কৃষিকন্্ম দ্বারাও জীবিকানির্ববাহ করিতে পারে 1১৬২ 
ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কৃষিকর্ম্প করিলে ক্ষুধার্ত বা শ্রীনস্ত বুষের 

দ্বারা হলকধণ করিবে না এবং এ বৃষের পুংস্ব নষ্ট 

না করিয়াই হলকর্ষণে নিযুক্ত করিবে ।১৬5 

স্বীয় ব্রা্থণোচিত কন্মের লোপ বা ক্ষতি ন৷ 
করিয়াই ব্রা্ধণ হলকর্ণ করিবে। কুষিকম্মের লোপ 

বা ক্ষতি হইলেও যথাসময়ে হরির পুজা করিবে ।১৬৪ 
যেকোন অবস্থাতে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ষণোচিত ক্রিয়াকণ্ম 

কিন্বা যজ্জাদি ত্যাগ করিবে না। বিপদ্কালেও 

বাণিজ্য বা শুপ্রোচিত সেবাকন্ম করিবে না।১৬৫ 

বিপদ্কাঁলেও অসতপ্রতি গ্রহ, স্বর্ণচৌধ্য, ধর্মবিক্রয় 
( ধন্মবিনিময়ে অর্ধোপার্জন ) ও নিষিদ্ধ অন্যায়কণ্ম দ্বারা 

অর্থোপাঙ্জন ব্রাহ্মণ ত্যাগ করিবে ।১৬৬ 

ভূতকাধ্যাপন (বেতনস্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া 

“ অধ্যাপনা ) ও সর্ধবদা অসত্কর্ম্নের চিন্তা পরিত্যাগ 

“করিবে । শ্রীবাস্ুদেবের শ্রীতির জন্য অসদব্যক্তির 
দান গ্রহণ করিতেও পারে 1১৬৭ 

হরেরনন্যশরণো৷ মহাভাগবতঃ শ্মৃতঃ | 
যক্ষ-রাক্ষস-ভূতানাং তামসানাং দিবৌকসাম্ ॥১৬৯ 
তেষাং মণ্গ্রীতযে দত্তং তথা যগ্যপি বর্জয়েশ 
বৃদ্ধ-রুদ্রৌ৷ তথা বায়ু ছুর্গাগণ-স্থভৈবাঃ ॥৯৭০ 
যমঃ স্বন্দো নৈথতশ্চ তামসা দেবতাঃ ম্মুতাঃ |. 

এবং বিশুদ্ধিং দ্রেব্যস্য জ্ঞাত্বা গৃহীত সন্তমঃ ॥১৭১ 
রুষিস্তু সর্বববর্ণানাং সামান্যো ধর্ম উচ্যতে | 
প্রতিগ্রহস্ত বিপ্রাণাং রাজ্ঞাং হ্মাপালনং তথা ॥১৭২ 
কুসীদঞ্চেব বাণিজ্যং বিশামেব প্রকীতিতম্। 
সেবারৃতিস্ত শুদ্রাণাং কৃষির্বা সন্প্রকীতিত ॥১৭৩ 

অশক্তস্ত ভবেদ্ রাজ। পথিব্যা? পরিপালনে । 

জীবেদ্বাহপি বিশাং বৃত্ত শৃন্রাণাং বা যথাস্থথম্ ॥১৭৪ 

কৃষিভতিঃ পাশুপাল্যং সর্বেঘাং ন নিষিধ্যতে । 

স্তেয়ং পরস্ত্রীহরণং হিংসা! কুহক-কৌশিকে ॥১৭৫ 

মহাভীগবতব্যক্তির স্পর্শ হইলে পণ্ডিতগণ “তণ স€” 

এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তিনটী অকার 

অর্থাৎ অ,উ ওম এই তিনটা অকারাদি অক্ষর অর্থাৎ 

প্রণব” উচ্চারণ দ্বারা অবিষ্ভাদি পঞ্চরেশ ও তজ্জম্য 

সংস্কীর অপনীত করিবে 1১৬৮ 

যে ব্যক্তি শ্রীহরির অনন্যশরণ, তিনিই মহাভাগবত 
বলিয়া কথিত। ফক্ষ, রাক্ষদ ও তাঁমসিক প্রাণির 

প্রীতির জন্য যে দান, তাহাও ত্যাগ করিবে। বুদ্ধ, 
রুদ্র, বাঁয়ু, দুর্গাগণ, ভৈরবগণ, যম, কাণ্তিকেয়, রাক্ষ 
_-ইহাঁরা তামসিক দেবতা । সদ্ব্যক্তি এই সমস্ত 

জানিয়া দ্রব্যের শুদ্ধি বিবেচনা পূর্ববক বিশুদ্ধ দ্রব্য গ্রহণ 

করিবে ।১৬৯-৭১ 

সমস্ত বর্ণেরই সাধারণ ধর্ম কৃষিকন্মন। ব্রাঙ্ষণগণের 

প্রতিগ্রহ, পৃথিবী-পালন ও বৈশ্যদিগের স্থৃদগ্রহণ এবং 
বাণিজ্য করণ--ইহ1 বিশেষ ধর্ম। শু্রদের ধর্মই 
চতুর্বর্ণের দেবা এবং কৃষিকম্মম।১৭২-৭৩ | 

|লনে অসমর্থ রাজ] বৈশ্য বৃত্তিদ্বার! কিন্বা 
স্থখকর -শুদ্রবৃত্তি দ্বার! বৃত্তিনির্বাহ করিবে। কৃষি, 

বৃত্ধিগ্রহণ ও পশুপালন এইগুলি সর্ববজাঁতির পক্ষেই 



বন্ধহারীত-স্ঘৃতিঃ ৫৯ 

্ত্র-মগ্য-মাংস-লবণ বিক্রয়ং পতিতং স্মৃতমূ। 
অপরৃষ্টনিকৃষ্টানাং জীবিতং শিল্পকর্মভিঃ ॥১৭৬ 
হীনস্ত প্রতিলোমানামহীনমনুলোমিনাম | 
চর্ম-বৈণববস্ত্রাণাং হিংসা কর্ম চ নেজনম্ ॥১৭৭ 
গাণিক্যং ( মাণিক্যং ) বপনাগ্রিঞ্চ 

মদ্য-মাংসক্রিয়া তথা । 

সারথ্যং বাহকানাঞ্চ রথানাং ভূভৃতামপি ॥১৭৮ 
এবমাদি নিষিদ্ধং য প্রাতিলোম্যং ছুচ্যতে। 
য্. সৌম্যশিল্পং লোকেহম্মিন্ সৌম্যং তদন্- 

লোমকম্ ॥১৭৯ 

স্দারু-শৈল-লোহানাং শিল্পং সৌম্যমিহোচ্যতে । 
ম্যায়েন পালয়েদ্ রাজা পৃথিবীং শান্তরমার্গতঃ ॥১৮০ 

অনিষিদ্ধ। স্বর্ণচৌর্য্য, পরক্ত্রীহরণ, হিংসা এবং জী, মগ্ভ, 

মাংস ও লবণবিক্রয়-_পাঁতিত্যজনক কাধ্য। শিল্পকম্মন 

দ্বারা যে জীবিকাসম্পীদন, তাহা পকৃষ্ট বা নিরুষ্ট 
বৃত্তি ।১৭৪-৭৬ 

চর্ম, বংশ (বেণু) ও বঙ্সের প্রক্ষালনাদি ও হিংসাঁদি 
প্রতিলোম-জাতির হীনকম্ম কিন্তু অনুলোমজ-জাতির 

হীনকন্ধ নহে 1১৭৭ 

গণিকা-কণ্ম (পক্ষান্তরে মাণিক্য-কণ্ম ) কেশবপন, 
অগ্নিকন্ম, মগ্ধ ও মাংসসন্বন্ধীয় ক্রিয়া, রাজগণের রথের 

সারথ্যক্রিয়া, বাহকত্ব এ্রভৃতি প্রতিলোম-জাঁতির 

নিষিদ্ধ কণ্ম ।১৭৮ 

বিহিত (অনিন্দণীয় ) শিল্পকাধ্য--ইহলোকে যাহা 
স্থন্দর বলিয়া বিখ্যাত, তাহা অনুলোম-জাঁতির 

বিধেয় 1১৭৯ 

মৃত্তিকা, কাণ্ঠ, প্রস্তর ও লৌহের শিল্পই সৌম্য- 
শিল্পরূপে বিখ্যাত। বাজ নীতি ও ধন্মীনুসারে শাস্ 
সঙ্গতভাবে পৃথিবীপাঁলন করিবেন 1১৮০ 

্বীয়রাস্ট্রকৃত ধর্মের ছয়ভাগের একভাগ রাজার 
প্রাপ্য, তিনি তাহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। : 

সপ ত শি ও প্পিশ্ীাশী + পাশিপীশীশ ২৭ শি সপ ও শাশেপী সা শশ্পািপ্পি শপ শি শী পিসীশ্িতি ও 

স্বরাষ্ট্রকতধর্মন্ত সদা ড় ভাগসিদ্ধয়ে । 
রাজ্ঞাং রাষ্ট্রকূতং পাপমিতি ধর্মবিদে! বিছুঃ ॥১৮১ 
তম্মাদপাপসংযুক্তাং বথা সংরক্ষয়েন্ুবম | 
অগ্রিদং গরদধ্চোরং হিংঅং ছুরুত্তমেব চ ॥১৮২ 

ধূর্তং পতিতমিত্যাদীন্ হন্যাদেবাবিচারয়ন্। 
অস্কয়িত্বা শ্বপাদেন-গর্দভে চাধিরোছা বৈ ॥১৮৩ 

প্রবাসয়েৎ স্বরাষ্ট্ীভ, ব্রাহ্মণং পতিতং নৃপঃ। 
কুলটাং কামচারেণ গর্ভত্ীং ভর্তৃহিংসকাম্ ॥১৮৪ 

নিকৃত্তকর্ণ-নাসোষ্ঠীং কৃত্বা নারীং প্রবালয়েশু। 
ম্যায়েন দণ্ডনং বাজ্জঞঃ ন্বর্গকীতিবিবর্ধনমূ ॥১৮৫ 

অদগ্ড্ান্ দণ্ডযন্ রাজা তথা দণ্ডযানদণ্য়ন্। 
অযশো! মহদাপ্পোতি নরকং চাধিগচ্ছতি ॥১৮৬ 

সেইজন্য পৃথিবী যাহাতে পাপরহিত হয়, সেইরূপে 
রাজ। তাহাকে রক্ষা করিবেন। মনুষ্ের হননোদেশ্যে 

অগ্নিদানকারী ও বিষদানকা'রী এবং চৌর, হিংজ্র, দুবৃতত, 
ধূর্ত ও মহাপাপধুক্ত ব্যক্তিদিগকে বিনা বিচারেই 
হত্যা করিবেন। অথবা কুক্কুরের চরণচিহ্বেচিহিত 
করিয়া গর্দভের পৃষ্ঠে চড়াইয়া নিজ রাজা হইতে 
পতিত ত্রাঙ্ধণকে অপসারিত করিবেন । ইচ্ছাম্ুসারে 

কামবৃত্তি-পরায়ণা কুলটাকে কিন্বা যে নারী গর্ভপাত 

কারিণী ও যে পত্বী স্বামীকে হিংসা করে, সেই নারী 
ও পত্বীকে কর্ণণ নাসিকা ও ওষ্ঠ ছেদন করিয়া 
বিদেশে বিতাড়িত করিবেন। যে রাজ! নীতি-ধর্ম্ম 

অনুসারে দগ্ডবিধান করেন, তীহার ববর্গলাভ ও কীন্তি 
বন্ধিত হইয়া! থাকে 1১৮২-৮৫ 

দণ্ডার্বব্যক্তিকে যে রাজা দগুদান না করেন এবং 

৷ দণ্ডের অযোগ্য ( অনপরাধী ) ব্যক্তিকে যে রাজ| দণ্ড" 
দান করেন, তাহার মহা অধশ লাভ হয় এবং নরকগতি 

হইয়। থাকে 1১৮৬ 

দণ্ড সাধারণতঃ চতুত্বিধ, যথা-_দিগ দণ্ড ( প্রবাস ), 

রাজাদের রাষ্ট্রকত পাপেরও তাহাই ব্যবস্থা। ইহা  বাগদগ্ু (তিরস্কার ), ধনদণ্ড ( জরিমান!1 ) এবং বধ দণ্ড ।. 

ধন্মবেতা গণ বলিয়াছেন ।১৮১ । অপরাধের লঘুত্ব ও গুরুত্ব অনুসারে উত্ত নির্দিষ্ট দণ্ডেন 



৬ও 

দিগদণগুস্তথ বাগদণ্ডো ধনদণ্ডো বধস্তথা । 
জ্ঞাত্বাহৎপরাধং দেশঞ্চ জনং কালমদোহপি বি ॥১৮৭ 

বয়ঃ কর্ম চ বিত্বঞ্চ দণ্ডং ্ যায়েন পাতয়েশু। 

নিশ্চিত্য শান্ত্রমার্গেণ বিদ্বদৃভিঃ সহ পাথিবঃ ॥১৮৮ 

গুরূণাং তু গুরুং দণ্ডং পাপানাঞ্চ লঘোলরঘুম্ । 
ব্যবহারান্ স্বয়ং পশ্ঠন্কুরধ্যাৎ সভ্যের তোহন্সহমৃ॥১৮৯ 
মিথ্যাপবাদশুদ্ধ্যর্থং পঞ্চ দিব্যানি কল্পয়ে। 

জ্ঞাত! শুদ্ধেষু দিব্যেষু শুদ্ধান্ বৈ মানয়েতৃথা ॥১৯০ 

তশ্মিথ্যাশংপিনং ছুষ্টং জিহ্বাচ্ছেদেন দণ্ডয়েণ। 
পরদ্রব্যাদিহরণং পরদারাভিমর্ধণম্ ॥১৯১ 
যঃ কুর্ধ্যাৎ তু বলাৎ তম্ত হস্তচ্ছেদঃ প্রকীতিতঃ। 
যো গচ্ছে পরদারাংস্ত বলা কামাচ্চ বানরঃ ॥১৯১ 

পাস | ৮ পা পপ জা পপ শা বাপ 

মধ্যে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচন! করিয়া যে কোনও দণ্ড 

বিধান করিবেন ।১৮৭ 
অপরাধীর বয়স, কনম্ম ও ধনসম্পদ অনুসারে 

যথাঁবিধি দগুদান করিবেন। রাজা বিদ্বান্দের সহিত 
শীল্ুবিধি অনুসারে স্থির করিয়া দণ্ডের ব্যবস্থা 

করিবেন ।১৮৮ 

পাপ গুরু হইলে গুরুতর দণ্ড দিবেন; লঘু হইলে 
লঘু দণ্ডের বিধান করিবেন। সদস্যদিগের মন্ত্রণা 

অনুসারে নির্দিষ্ট ব্যবহাঁরগুলি রাঁজ। স্বয়ং বিচারপূর্ববক 
প্রতিদিন তাহা পরিচালনা করিবেন 1১৮৯ 

মিথ্যা অপবাদের শুদ্ধি-জন্য অগ্নি, জল, ভূণ্ড () 
প্রভৃতি পঞ্চবিধ দিব্য কল্পনা করিবেন। এ দিব্য 
দ্বারা শুদ্ধ হইয়াছে_নিশ্য় হইলৈ সেই বিশুদ্ধচিত্ত 

ব্যক্তিকে সম্মানিত করিবেন ।১৯০ 

মিথ্যা বলিয়াছে__প্রমাণিত হইলে সেই ছুষ্টকে 

জিহ্বাচ্ছেদন করিয়া দগুদান করিবেন। অন্যের দ্রব্য 

'অপহৃরণ করিলে বা পর্ত্রীকে ধর্ষণ করিলে বলপূর্ববক 

দেই ছুষ্টের হস্তচ্ছেদন করিয়া দিবেন। বলপূর্ববক 

” কিংবা কামবশ্তঃ পরস্দ্রীগমন করিলে তাহার সর্ধস্বহরণ 

করত লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া দিবেন এবং গুরুত্ত্রীগামী 
ব্যক্তিকে উৎকট অগ্নি দ্বার] দগ্ধ করিবেন ।১৯১-৯৩ 

আধ্য-শাস 

সর্বস্বহরণং কৃত্বা লিঙ্গচ্ছেদঞ্চ দাপয়ে। 

দহেণ্ কটাগ্নিনা দেহং গুরুত্ত্রীগামিনং তদা ॥১৯৩ 

রহ্াস্ঞচ স্থরাপং বাঁ গোস্দ্ীবালনিষুদনম্। 
দেব-বিপ্রম্বহর্তারং শূলমারোপয়েন্নরমূ্ ॥১৯৪ 
দৈবতং ব্রাহ্মণং গাঞ্চ পিতৃ-মাতৃ-গুরূংস্তথা | 
পাদেন তাড়য়েদ্ যস্ত তম্য তচ্ছেদনং স্মৃতম্ ॥১৯৫ 

তেষামুপরি হস্তং তু দোষ্কোশ্ছেদস্ত কামতঃ। 

প্রত্যেকং দণ্ডনং কুর্য্যাদ্ হুর্ত্তস্য পরক্জ্িয়াম্ ॥১৯৬ 

চুন্বনে তালুবিচ্ছেদো দৌ হস্ত পরিরস্তণে। 
হস্তস্তাঙ্ুলিবেচ্ছেদঃ কেশাদিগ্রহণে স্ত্িয়ঃ ॥১৯৭ 
দাহয়েত্তপ্ততৈলেন হস্তমুষ্ট্যা চ তাড়নমৃ। 
স্বরতং যাচমানস্য জিহবাচ্ছেদঞ্চ কামতঃ ॥১৯৮ 

ব্রহ্মহত্যাকারী, স্তরাপানকারী, গো, স্ত্রী ও বালক- 

হত্যাকারী কিংবা! দেবতার ও ব্রাহ্মণের ধন অপহরণকারী 

ব্যক্তিকে শুলে চড়াইয়া দিবে 1১৯৪ 

যে ব্যক্তি দেবতাকে, ব্রাহ্মণকে বা গরুকে, কিংবা 

পিতা, মাতা বা গুরুদিগকে পায়ের দ্বারা আঘাত করে, 
তাহার সেই পা ছেদন করিয়া দিবেন আর তাহাদের 

উপর হস্তাঘাত করিলে বানুদ্ধয় ছেদন করিয়া দিবেন । 

সেই সব দুর্বৃত্তদিগের প্রত্যেকেই দগুদান করিবেন। 
পরন্ত্রীকে চুম্বন করিলে তালুদেশ ছেদন করিবেন। 
আলিঙ্গন করিলে উভয় হল্ভ ছেদন করিবেন। স্ত্রীদের 

কেশাদি গ্রহণ করিলে হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিছেদন করিয়া 
দিবেন ।১৯৫-৯৭ 

হত্তঘুষ্টির দ্বারা তাড়ন করিলে তপ্ত তৈলে দগ্ধ 
করিবেন । স্ুরতক্রিয়া প্রার্থনা করিলে যথেচ্ছভাবে 
জিহ্বাচ্ছেদম করিবেন ।১৯৮ 

ইঙ্জিতের দ্বারা কাম প্রার্থনা করিলে তালু দগ্ধ 
করিয়া দিবেন। চক্ষুর দ্বারা ইসারা করিলে চক্ষু 
উপড়াইয়৷ দিবেন ।১৯৯ 

যাহারা মানকুট বা তুলাকুট প্রস্থৃতি কৃটসাক্ষ্য 
দেয়, তাহাদের বৃত্তি অনুসারে সহত স্বর্ণ দগুদান 
করিবেন। যে কোনও পাপে শরীরে দগুদান 



দহারাত-স্মৃতিঃ 

কামেঙ্গিতেষু সর্বত্র তান্বোশ্চ দহনং স্মৃতয্। 
দৃষ্ট। মুহুঃ প্রেরণে তু নেত্রয়োঃ ম্ফোটনং চরে ॥১৯৯ 
মানকুটং তুলাকুটং কুটসাক্ষ্যকৃতাং নূরণাম্। 
সহতং দাপয়েদ্দণ্ড বৃত্ত্যা ম্বম্তাপনায়নে ॥২০০ 
তেষু কেষু চ পাপেষু শরীরে দগুনং স্মৃতম্। 
তেষু তেথঙ্কনেনৈব অক্ষতো ব্রাহ্মণো ব্রজে ॥২০১ 
পাপান্যেবাঙ্বযিত্বাহস্ত মুণ্যিত্বা শিরোরুহান্। 
সর্বস্বহরণং কৃত্বা রাষ্ট্রাৎ সম্যক্ প্রবাসয়ে ॥২০২ 
অবৈষ্ণবং বিকর্মস্থং হরিবাসরভোজনম্ | 
্রাহ্মণং গার্দভং যানমারোপ্যৈব বিবাসয়ে্ ॥২০৩ 
শ্যায়েন পালযেদ্ রাজা ধর্মান্ ঘড় ভাগমাহরে | 

ত্রিভাগমাহরেদ্ধান্তাদ্ধনা ষড়ভাগমেব চ ॥২০৪ 

গোঁ-ভূ-হিরণ্য-বাসোভিধান্য-রত্ু-বিভৃষণৈঃ | 
পুজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা৷ পোষয়েচ্চ বিশেষতঃ ॥২০৫ 

করিবেন-সেই সেই অঙ্গ অঙ্ষিত করিয়া 

দিবেন তাহাতে ব্রাহ্ষণ নিষ্পাপ হুইয়া গমন করিবে। 

রাজ! পাপের মাত্রা অমুসারে সেই অঙ্গ অঙ্কিত 
| 

করাইয়া এবং কেশমুগ্ডন করাইয়া সর্বস্ব গ্রহণপূর্ববক ৷ 

নিজ রাগ হইতে সেই পাগীকে বিতাড়িত করিবেন। 

বিফুবিদ্বেধী, বিরুদ্ধ ও অবৈধকম্মকারী, হরিবাসরে 

ভোজন-পরায়ণ (একাদশী তিথিতে অন্নভোৌজনকারী ) | 
ব্রাঙ্মণকে গ্দভের যাঁনে চড়াইয়া নিজ দেশ হইতে! 

বহিষ্কৃত করিবেন ।২০০১-৩ 

রাজ! যথাশান্ত্র ক্ষাত্রধর্মসকল পালন করিবেন এবং 

ষড় ভীগেকভাগ কর আদায় করিবেন। ধাম্য হইতে 
তিনভাগের একভাগ আহরণ করিবেন এবং ধন হইতে 
বড় ভীগের একভাগ আহরণ করিবেন 1২০৪ 

ধেন্ু, ভূমি, ন্বণ, বাস্াদি; ধাম্য, রত ও অন্যান্য বিভূষণ 
স্বারা ভক্তিপূর্ববক ব্রাক্মণকে পৌষণ এবং পূজা করিবেন। 
গ্রামে গ্রামে ও নখরে নগরে বিধুহঘু্তি প্রতিষ্ঠিত 

করিবেন এবং মনোহর বিষুগমন্দির ও উপাপনা-্থান 

নিপা করিবেন ।২০৫-৬ 
৯১ 

৬১ 

বিশ্বানি স্থাপবেদ বিষ্ঞোগ্রণামেধু নগরেষু চ। 
চৈত্যান্ায়তনান্তস্য রম্যাণ্যেব তু কারয়েৎ্ ॥২০৬ 

বন্-পুষ্পোপহারৌথং তূ-ধেঙ্গাদি সমপরয়ে। 
ইতরেষাং স্রাণাঞ্চ বৈদিকানাং জনেশ্বরঃ ২০৭ 

ধর্মতঃ কারয়েদ্ যশ্চ চৈত্যান্যায়তানানি তৃ। 

বাপী-কুপ-তড়াগাদি ফল-পুষ্প-বনানি চ ॥২০৮ 

কুবাত স্থবিশালানি পুর্বকান্যপি পালয়ে€ | 
ফলিতং পুষ্পিতং বাপি বনং ছিন্দ্যাত্ত, 

কা * এ যো নরঃ ॥২০৯ 

তড়াগসেতুং যো ভিন্দ্যা তং শুলেনানুরোহয়েশু | 

অগ্রিদং গরদং গোত্সং বালস্ত্রীগুরুঘাতিনম্ ॥২১* 

ভগিনীং মাতরং পুত্রীং গুরুদারান্ স্ামপি। 
মাধবীং তপম্থিনীং বাহপি গচ্ছন্তমতিপাপিনমূ ॥২১১ 

রাজ। ধন, পুষ্পাদি পূজোপচারসমূহ, ভুমি, ধেনু 
প্রভৃতি ব্রাঙ্গণকে দান করিবেন। অন্য বেদোক্ত 
দেবতাদেরও ধন্ম অনুসারে বিচিত্র মন্দির ও উপাসনা- 

স্থান নিন্ীণ করিয়া দিবেন। দীঘিকা, কৃপ, সরোবর, 

ফল ও পুষ্পের বন বৃহদ্দাকারে নিশ্মাণ করিয়৷ দিবেন। 

এবং পুর্বকৃত এ সব রক্ষা করিবেন। ফলিত বা 

পুদ্পিত বৃক্ষ বা বন যে ব্যক্তি ছেদন করিবে, কিংবা 

জলাশয়ের উপরিশ্থ সেতুকে যে ভাঙ্গিয়! দিবে, তাহাকে 

শুলে চড়াইবেন। হত্যার জন্য অগ্রিদাতা ও বিষদাত। 

গোহত্যাকারী, বালক, স্ত্রী ও গুরুজনের হত্যাকারী 
ব্যক্তিকেও শূলে চড়াইবেন 1২০ ৭-১০ | 

ভগিনী, জননী, কন্যা, গুরুস্ত্রী, পুত্রবধূ পতিব্রতা ও 
তপদ্ষিনী দীন! রমণীতে অভিগমন করিলে সেই 
অতিপাপযুক্ত ব্যক্তিকে বা হিংসাঁপর যন্ত্র ষে প্রয়োগ 
করে, রাজ তাহাকে উৎকট অগ্সিঘবার। দগ্ধ করাইবেম। 

যদি রাজা ছূর্বৃন্তদিগকে দগুদান না করেন, তবে 
তাহাদের সেই পাপ রাজ্জাতে সংক্রামিত হয়, তাহার 
ফলে রাজা নিরয়গামী হন। সুতরাং দণ্ডাহকে যা? 



৬২ 

হিংঅরযন্ত্রপ্রযোক্তারং দাহয়েদ্ বৈ কটাগ্রিন!। 
অদগুযিত্ব! ছুর্ত্বান্ তৎপাপং পৃথিবীপতিঃ ॥২১২ 

সম্প্রাপ্য নিরয়ং গচ্ছেতম্মাতান্ দগডযেত্তথা | 
যঃ সবর্ণাশ্রমং হিত্থা স্বচ্ছন্দেন তু তর্পয়েৎ ॥২১৩ 

তং দগুয়েদ্ বর্ষশতং নাশয়েতৃদ্ বিদেশতঃ | 

সর্বেঘেতেষু পাপেষু ধনদণ্ড প্রযোজয়েৎ ॥২১৪ 

পিতেব পালয়েদ্ ভূত্যান্ প্রজাশ্চ পুথিবীপতিঃ | 
প্রজাসংরক্ষণার্থায় সংগ্রামং কারয়েন্নপঃ ॥২১৫ 
তন্মিন্ মৃত্যুর্ভবেচ্ছেয়ে! রাজ্ঞঃ সংগ্রামমুদ্ধনি | 

সবতেন লভতে ব্বর্গং জিতেন পৃথিী ত্রিয়ম্ ॥২১৬ 

যশঃ-কীন্তিবিরৃদ্ধ্যর্থ ধর্মসংগ্রামমাচবে । 
মুক্তশীর্মং মুক্তবন্ত্ং ত্যক্তহেতিং পলায়িতম্ ॥২১৭ 

ন হন্যাদ্ বন্দিনং রাজা যুদ্ধে প্রেক্ষণকুজ্জনান্। 
ভগ্নে স্বসৈন্যপুঞ্জে চ সংগ্রামে বিনিবতিনঃ ॥২১৮ 

যথাষথ দগুদান করিবেন। যে ব্যক্তি স্বীয় বর্ণ ও 

আশ্রমোচিত কর্মা পরিত্যাগপূর্ববক স্বেচ্ছানুসারে চলিতে 
থাকে, রাজা তাহাকে শতবর্ষ পধ্যন্ত দণ্ডদান করিবেন । 

বিদেশবর্তী তাহার ধনাদিও নষ্ট করিবেন। এই সমস্ত 
পাপে ধন দণ্ড (জরিমানা ) করিবেন ।২১১-১৪ 

ভূপতি পিতার ন্যায় প্রজাগণকে এবং ভূত্যগণকে 
পালন করিবেন। প্রজাদের রক্ষার জন্য রাজ! বিপক্ষের 

সহিত যুদ্ধ করিবেন। স্বরাজ্য-রক্ষার জন্য যুদ্ধে যদি 
রাজার মৃত্যুও হয়, তাহাঁও মঙ্গলজনক । যুদ্ধভূমিতে 

মৃত্যু হইলে রাজার ন্বর্গলীভ হয়, আর জয়লাভ করিলে 
ভোগ করেন ।২১৫-১৬ 

রাজা যশ: ও কীন্তিবৃদ্ধির জন্য ধর্্যুদ্ধ করিবেন । 

রাঁজমুকুটত্যক্ত কবচাদিভূষণরহিত, অন্্শূন্য, পলায়ন- 
পরায়ণ বা বন্দীভূত রাজাকে হত্যা করিবেন না। 
ুদ্ধদর্শনকারী লোঁকদিগকেও হত্যা করিবেন না। 

'ঘে রাজা সংগ্রাম হইতে নিরৃণ হইয়া পরাজিত 
স্বসৈ্যদের লইয়া প্রত্যাবর্তন করেন, তাহাকেও হত্যা 
করিবেন না ।২১৭-১৮ 

আধ্যশাস্্র 

পদে পদে সমগ্রস্থ যজ্তস্য কলমন্ুতে | 

নাতঃপরতরো ধর্মো নৃপাণাং বলশালিনাম্ ॥২১৯ 
যুদ্ধলব্ধ! মহীশম্য দীয়তে নৃপসত্তমৈঃ 
জিত্বা শ্রন্মহীং লব্ধ লন্ধাং যত্ন পালয়ে€ ॥২২৭ 
পালিতাং ব্ধয়েন্িত্যং বৃদ্ধাং পাত্রে বিনিক্ষিপেশ । 
পাত্রমিতৃচ্যতে বিপ্রস্তপোবিষ্ভাসমন্সিতঃ ॥২১১ 
ন বিদ্যা কেবলয়া তপলা৷ বাপি পাত্রতা । 

শ্রুতমধ্যয়নং শীলং তপ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥২২২ 
ঈীশ্বরস্াত্মনশ্চাপি জ্ঞানং বিদ্যেতি চোচ্যতে । 
তথাবিধেষু পাত্রেষু দত্বা ভূমিং ধনং নৃপঃ ॥২২৩ 
শাসনং কারয়েৎ সম্যক্ স্বহস্তলিখিতাদিভিঃ | 
উপজীব্যোপসপ্পেচ্চ রম্যে দেশে নুপোত্তমঃ ॥২২৪ 
ছুর্গাণি তত্র কুবীত জনকম্াত্মগুপ্তয়ে | 
তত্রকর্মন্্ নিষ্তাতান্ কুশলান্ ধর্মনিষিতান্ ॥২২৫ 

এইরূপ ধর্যুদ্ধে রাঁজা পদে পদে সমগ্র অশ্মেধাদি 
যজ্জের ফললাভ করিয়া থাকেন। শক্তিমান রাজাদের 

ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর কিছুই নাই।২১৯ 
শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রাঁজারা যুদ্ধলন্ধ নরপতির দ্রব্যাদি দান 

করিবেন। শক্রজয় করিয়া লব্ধ পৃথিবী রাজা যথা শাস্ত্র 
পালন করিবেন ।২২০ 

পৃথিবী রক্ষা করিতে করিতে ধনসম্পত্ভি বৃদ্ধি 
করিবেন । বন্ধিত ধনাদি সৎ্পাত্রে দান করিবেন। 

তপন্া ও বিষ্ধাুক্ত ব্রাহ্মণই সপাত্র বলিয়া অভিহিত। 
কেবল বিদ্ভা বা কেবল তপস্যা দ্বারা সৎপাত্রনির্ণয় 

হইবে না। শান্তজ্ঞান, বেদাদি অধ্যয়ন ও সচরিত্রতার 

সমবায়কেই পণ্ডিতগণ তপস্যা বলিয়া থাকেন ।২২১-২২ 

ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ও আত্মসন্থন্ধীয় তত্বজ্ঞজানকেই বিস্তা 
বলা হইয়া থাকে । তাদৃশ বিদ্ভা ও তপস্যাঁসমন্থিত সত 

পাত্রকে ভূমি ও ধন দান করিয়া রাজা ন্বহস্তলিখিত 

শাসনাদি দ্বারা পৃথিবী শাসন করিবেন। রাজশ্রেষ্ঠগণ 
আশ্রিতগণকে ছুম্যস্থানে বসবাস করাইবেম। তাহাদের 
পিতৃপুরুষের ও নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য দুগগনির্দীণ 

করিয়া দিবেন এবং রাজা সেই দুর্গ রক্ষার জদ্য 



বৃহ্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

সত্য-শৌচযুতান্ শুদ্ধানধ্যক্ষান্ স্থাপয়েন্নৃপঃ | 
অশীতিভাগে' বৃদ্ধিঃ স্যাম্মাসি মাসি সবন্ধকে ॥২২৬ 

অবন্ধকে স্যাদ্ ছিগুণং যথা ততকালমাত্রকমূ। 

লেখয়েত্তদৃণং সম্যক সমা-মাসাদিকল্পনৈঃ ॥২২৭ 
দেয়ং সবৃদ্ধ্যা ধনিনে পুরুষৈক্জিভিরেব তত । 
নির্ধনস্ত শনৈর্দন্ভাদ যথাকালং যথোদয়মূ ॥২২৮ 
ওদ্ধত্যাদ বা বলাদ্ বা তু ন দগ্াদ্ধনিনে খণমৃ। 

দগ্ুয়িত্বৈৰ তং রাজা ধনিনে দাপয়েদণম্ ॥২২৯ 
ছিন্নে দগ্ধেহথবা পত্রে সাক্ষিভিঃ পরিকল্পযেহ | 
বন্ত্র-ধান্য-হিরণ্যানাং চতু-ন্ধি-ছিগুণাদিভিঃ ॥২৩০ 

ন সন্তি সাক্ষিণত্তত্র দেশ-কালান্তরাদিভিঃ | 

শোধয়িত্ব। তু দিব্যেন দাপয়েদ্ধনিনে খণম্ ॥২৩১ 

মধ্যস্থস্থাপিতং দ্রেব্যং বর্ধতে ন ততঃ পরমূ। 
কৃতে প্রতিগ্রহে চাধো পুর্বো বৈ বলবস্তরঃ ॥২৩২ 

এ শীল ৮ 

কর্মমনিপুণ, অভিজ্ঞ, ধর্শো পরিনিশ্চিতনৃদ্ধি, সত্য-শৌচযুক্ত, 

ও পবিত্র অধাক্ষ নিযুক্ত করিবেন। বন্ধক দিয়া টাকা 

খণ করিলে প্রতিমাসে অশীতিভাগ সদ হইবে। 

বন্ধক না দিয়া ধার করিলে দ্বিগুণ স্থদ হইবে। 

খণগ্রহণেরকালের পরিমাণ অনুসারেই সদ দিতে হইবে । 
বগুসর মাসাদি কাল নিরূপণ করিয়া দলিল করিবে। 

মুদদহ খণের টাকা তিনপুরুষেও উত্তমর্ণকে (ধনিকে ) 
দিবে। দরিদ্র অধমর্ণ ধীরে ধীরে যথাসময়ে নিজের 

ধনাগমকে অপেক্ষা করিয়া ধণশৌধ করিবে 1২২৩২৮ 

যদি খণগ্রাহী উদ্ধত্যবশত কিংবা বলপূর্ববক উত্তমর্ণের 
খণশোধ না করে, তবে রাজা তাহাকে দণ্ডিত করিয়া 

ধমিক উত্তমর্ণের ধণ শৌধ করাইয়া দিবেন ।২২৯ 

দলিল ছিম্ন হইলে কিংবা দগ্ধ হুইয়! গেলে সাক্ষি- 
ব্যবস্থা করিবেম। বন্তর, ধান্য ও স্বর্ণের চারিগুণ তিনগুণ 

বা দ্বিগুণ ( দগুস্বরূপ ) দিতে হইবে ।২৩০ 

যদি তাদৃশ সাক্ষীও না পাওয়া যায়, তবে দেশ, 

কাল ও অন্যান্য বিষয়নিয়দ্বারা দিব্য শপথক্রমে অধম্র্ণ 

সবার! উত্তমর্ণ ধনিকের খণ পরিশোধ করাইবে 1২৩১ 
মধ্যস্থ রাখিয়া দ্রব্যাদি দিলে তাহার সুদ হইবে না। 

৬৩ 

অবধিদ্ধিবিধং প্রোক্তং ভোগ্যং গোপ্যং তখৈব চ। 
ক্ষেত্রারামাদিকং ভোগ্যং গোপ্যং দ্রব্যমুপস্করম্ ॥২৩৩ 

গোপ্যাধিভোগ্যে নে! বৃদ্ধিঃ সোপক্কারে তথাপি তে। 
নং দেয়ং বিনঈঞ্চ দ্রব্যং রাজরুতাদূতে ॥২৩৪ 
উপস্থিতন্ত ভোক্তব্যমাধিস্তেনোহম্যথা ভবে । 

প্রয়োজনে নতি ধনং কুলান্যস্যাধিমাপ্র,য়াৎ ॥২৩৫ 
তৎুকালকৃতমূল্যে বা তত্র তিষ্টেদবৃদ্ধিকম্। 
বিনা ধারণকাদ্ বাপি বিক্রীণীতমসাক্ষিকম্ ॥২৩৬ 

তং বনস্থমনাখ্যায় ধান্যমস্য ন দীয়তে। 

তদা যদধিকং দ্রবং প্রতিদেয়ং তখৈব চ ॥২৩৭ 

ন দাপ্যোহপহৃতং ত্যক্তরাজদৈবিক-তস্করৈঃ | 
ন প্রদগ্যাত্, তন্মোহাও স দগ্যুশ্চোরবত্তদা ॥২৩৮ 

দদীত স্বেচ্ছয়া দণ্ডং দীপয়েদ বাপি সোদরমূ। 

যচিতানাহিতন্যায়ান্িক্ষেপাদিঘ্য়ং বিধিঃ ॥২৩৯ 

তথাপি তারপর সুদ গ্রহণ করিলে পূর্ববীক্যই বলবান্ 
থাকিবে । অবধি (বন্ধক ) দ্বিবিধ__-ভোগ্য ও গোপ্য। 
ভূমি, উপবন, উদ্ভান প্রভৃতিকে ভোগ্য বলা হুয়। 
কোনও ব্যবহার্য ভ্রব্যাদিকে গোপ্য বলা হয় ।২৩২-৩৩ 

গোৌপ্য বা ভোগ্য বন্ধকস্থলে স্বদ হইবে না। 

ব্যবহার্য দ্রব্যাদিস্থলেও তাদৃশ ব্যবস্থা। রাজকুত ব্যতীত 
বন্ধকীডত দ্রব্য সম্পূর্ণ নষ্ট হইলে বা কিয়দংশও 
নষ্ট হইলে তাহা সমস্তই ফেরৎ দিতে হইবে। যাহ 

বর্তমান থাকে তাহাই ভোগ করিবে। ইহার 
বিপরীতে বন্ধকাতৃত দ্রব্যের অপহরণকারী চোর বলিয়া 
গণ্য হইবে। প্রয়োজন হইলে অন্যের নিকট বন্ধকী 
দ্রব্য ও ধন পাইবে ।২৩৪-৩৫ 

ততসময়ৌপযোগি মুল্য দিবে, কিন্ত সদ পাইবে 
না। ধারণক ব্যতীত সাক্ষি না রাখিয়া বিক্রয় করিতে 
পারে ।২৩৬ | 

ব্নস্থিত ব্যক্তিকে না বলিয়া তাহার ধাগ্য মিলে তাহা 
দিতে হইবে না। কিন্ত বেশী ভ্রব্য নিলে তাহা ফেরত দিতে 
হইবে। গচ্ছিত বা গ্বন্ত ভ্রব্য রাজা কর্তৃক, দৈববর্ৃক 
বা চৌরকর্তৃক অপহৃত বা নষ্ট হইলে তাহা দিতে হইবে: 



৬৪ আধ্য-শাঙ্ত 

স্বরা-কাম-দ্যুতরুতং বৃথাদানং তথৈব চ। 
দণ্ড-গুল্কানুশিষঞ্চ পুত্রো দগ্যান্ন পৈতৃকম্ ॥২৪০ 
পিতরি প্রোষিতে প্রেতে ব্যদনাভিষ্টতেইপি বা। 
পুত্র-পৌব্রৈধ'ণং দেয়ং নিহু,তে সাক্ষিচোদিতমৃ।॥১৪১ 
রিকৃথগ্রাহী খণং দগ্যাদ্ যোষিদ্গ্রাহস্তঘৈব চ। 
পত্রে! ন স্বাশ্রিতদ্রেব্যঃ পুত্রহীনস্ত রিকৃথিনঃ ॥২৪২ 
প্রাতিভাব্যযণং সাক্ষ্যং দেয়ং তস্মৈ যথোচিতমূ। 

দীয়তে স্যাৎ প্রতিভূবা ধনিনে তু খণং যথা ॥২৪৩ 
দ্িগুণং ত€ প্রদাতব্যং দণ্ড রাজ্ছে চ ত সমমৃ। 

পুত্রাদিভির্ন দাতব্যং প্রাতিভাব্যমৃণং সিয়াম ॥২৪৪ 
প্রতিপন্নং স্ত্রিয়া দেয়ং পত্যা চৈব হি ঘ্ কৃতম্। 
স্বয়ং কৃতং তু যদৃণং নান্বাস্্রী দাঁতুমর্তি ॥২৪৫ 

ন।। কিন্তু যদি অসদভিপ্রায়ে তদ্দ্রব্য ফিরাইয়া না 

দেয়, তবে রাজা তাহাকে চৌরবহ দগুদান করিবেন। 

নিজের ইচ্ছানুসারে দগুদান করিবেন কিংবা সোদরাদি 

ত্বারা দণ্ডদান করাইবেন। বন্ধকীভৃত দ্রব্যের ন্যায় 

গচ্ছিত দ্রব্যেরও ইহাই নিয়ম 1।২৩৭-৩৯ 

ম্ঘ, কাম, দ্যুতক্রীড়া, বুধাদান বা জরিমানাদির জন্য 

পিতৃকৃত খণ পুত্র দিবে না, পিতা ( উল্লিখিত কর্ম ছাড়া 

সংসারপ্রতিপালনাদির জন্য ) খণ করিয়া প্রবাসী হইলে 

অথবা মৃত হইলে কিংবা কোনও বিপদের দ্বারা আক্রান্ত 

হইলে পুত্র-পৌত্রাদদি সেই খণ শোধ করিবে । খণের 
কথা গোপন করিলে সাক্ষী দ্বারা উহা! নির্গীত হইবে। 
২৪০-৪১ 

ধনগ্রাহী ব্যক্তিই খণশোৌধ করিবে। স্ধ্রীকে যে 

গ্রহণ করিবে, স্্রীকত' খণ সেই শোধ করিবে। 

্রব্যাশ্রয়ী পুত্রাদি সে খণের জন্) দায়ী নহে। পুত্র না 
থাকিলে এ ধন ও সম্পদের ভোৌক্তাই সে খণের জন্য 

দায়ী থাকিবে ।২৪২ 
জামিন রাঁখিয়৷ যে খণ করা যায়, সেই সাক্ষিস্বরূপ 

জামিনদারই সেই খণ পরিশোধ করিবে-_খণগ্রাহী না 

দিলেই এই ব্যরম্থা। খণগ্রাহীকে (অবশ্য ) খণশোধের 

জন্য দায়ী হতে হইবে ২৪৩ 

পিতুঃ স্বকং ধনং পুত্র! বিভজেম়ুঃ হৃনির্ণীতম্। 
মাতৃকঞ্চেদ্ ছুহিতরস্তদভাবে তু ততস্থতঃ ॥২৪৬ 

ভগিন্যশ্চ প্রমুরদিতাঃ পৈতৃকাদাহরেদ্ধনাৎ । 
ন স্ত্রীধনং তু দায়াদ। বিভজেয়ুরনাপদি ॥২৪৭ 
পিতৃ-মাতৃ-স্তা-ভ্রাতৃ-পত্যপত্যাছ্্যপাগতম্। . 

আধিবেতনিকাগ্ঞ্চ স্ত্রীধনং পরিকীতিতমূ ॥২৪৮ 

অপুত্রযোধিতশ্চৈব ভর্তব্যাঃ সাধুরত্তয়ঃ | 
নির্বাস্তা ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতিকূলাস্তঘৈব চ ॥২৪৯ 

নৈব ভাগং বনস্থানং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ । 

পাষগু-পতিতানাঞ্চ ন চাবৈদ্িককর্মণাম্ ॥২৫০ 

বিভক্তে্নুজে! জাতঃ সবর্ণো যদি ভাগভাক্। 
অবিভক্তপিতৃকাণাং পিতৃব্যাদ ভাগকল্পন৷ ॥২৫১ 

ক কপ কাপ 4 শপ শপ পা পোস্ত শপ 

স্্রীবিষয়ে জামিন রাখিয়া ষে খণ করা যাঁয়, তাহ 
না দেওয়া হইলে তাহার দণুস্বরূপ দ্বিগুণ বা তঙুল্য 

ধম রাজাঁকে দিতে হইবে; পুজাদি এ খণের জন্য দায়ী 
নহে, পুত্রাদিকে তাহ দিতে হইবে না 1২৪৪ 

স্্ীকর্তক স্বীকৃত খণ কিংবা পতিরুত খণ কিংবা 
স্বয়ংকুত যে খণ, তাহ! অন্য স্ত্রীকে দিতে হইবে না। 

পুরগণ সুনির্ণীত পিতৃধন বিভাগ করিবে । মাভৃধন তৎ- 
কন্যাগণ বিভাগ করিয়া লইবে। কন্ঞা না থাকিলে 
পুরগণ বিভাগ করিবে ।১৪৫-২৪৬ 

পিতার ধন পুত্রের ম্যায় কল্তাগণও আনন্দিতমনে 
বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিবে । অত্যন্ত বিপশুকালব্যতীত 

স্ীধন জ্ঞাতিগণ বিভাগ করিবেন না ।২৪৭ 

পিতা, মাতা, কন্যা, ভ্রাতা, পতি বা পুত্রগণের নিকট 

হইতে যৌতুকাদিরূপে প্রাপ্ত কিংবা বেতন-ম্বরূপ লভ্য ষে 
ধনাদি স্ত্রী লাভ করেন, তাহা স্ত্রীধন বলিয়া কীন্ডতিত 

হয়। পুত্রহীনা সচ্চরিত্রা স্ত্রীগণকে অবশ্যই ভরণপোষণ 
করিবে। ব্যভিচারিণী ও এ্রতিকৃলীচারিণী স্ত্রীগণকে 

নির্বাঘন দিবে ।২৪৮-৪৯ 

বাণপ্রন্থী, সন্গ্যাসী কিংবা ব্রহ্মচারী, পাবগু, দুরৃ্তি, 
পতিত ও বেদাদি শান্ত্রনিষিদ্ধ কর্্মকারী ব্যক্তিগণ পিতার 

ধনের ভাগ ( অংশ ) পাইবে না ।২৫০ 



বৃন্ধহানীত-্মৃতিঃ 

ছৈমাতৃপাং মাতৃতশ্চ কল্পয়েদ্ বা সমোহপি বা। 

বিভক্তস্থাস্থয পুত্রস্য পত্বী দুহিতরস্তথা ॥১৫২ 

পিতরে ভ্রাতরশ্চৈব ততস্ুতাশ্চ সপিগ্ডিনঃ | 

সম্বন্থি-বাদ্ধবাশ্চৈব ক্রমাদ্ বৈ রিকৃথভাগিনঃ ॥২৫৩ 

সীম্মোহপবাদে ক্ষেত্রেধু সামস্তাঃ স্থবিরাদয়ঃ। 
গোপাঃ সীমাকুষাণাঞ্চ সর্বে ভবনগোচরাঃ ॥২৫৪ 

নযেয়ুরেতে শীমানং স্থৃণাঙ্গার-তুষ-দ্রুমৈঃ | 

ন তু বল্মীক-নিন্নাস্থি-চৈত্যাদ্যৈরপশোভিতাঃ ॥২৫৫ 

ওরসো দত্তকশ্চৈব ক্রীতঃ কৃত্রিম এব চ। 

ক্ষেত্রজঃ কানিকশ্চৈব দৌহিত্রঃ সত্ভমঃ স্মৃতঃ ॥২৫৬ 

পিগুদশ্চ পরশ্চৈষাং পূর্বাভাবে পরঃ পরঃ। 

পুত্রঃ পৌত্রশ্চ তৎপুত্রঃ পুত্রিকাপুত্র এব চ ॥২৫৭ 
অ+ লী বল পপ সপ সপাপসপ স্পা লাস 

ধমভাগের পর যদি সবর্জাত অনুজ জন্মে, 

তাহা হইলে সেও ধনের অংশ পাইবে। পিতা 

প্রভৃতি অবিভক্ত থাকিলে পিতৃব্যের নিকট হইতে ধনের 

ভাগ হইবে ।২৫১ 
ছুই মায়ের সন্তান হইলে মাতা হইতে ভাগ হইবে 

অথবা তুল্যাংশ হইবে। পুত্রের ধনসম্পর্তি বিভক্ত 

হইলে যথাক্রমে পত্রী, ছুহিতাগণ, পিতা, মাতা, 

ভ্রাতাগণ, ভ্রাতুষ্পুত্র ও সপিগুগণ, এমন কি সন্বন্ধি- 
বান্ধবেরা পর্য্যন্ত পূর্ব-পূর্বাভাবে যথাক্রমে এ ধনের ভাগী 

হইবে ।২৫২-৫৩ 

জমির সীম! নিয় বিবাদ হইলে রাঁজকর্ম্মচারী ও 

নিরপেক্ষ বৃদ্ধগণ, গোঁপালক কিংবা সীমাস্থানবর্তী 
কৃষকেরা ও সীমার নিকটে যাহাঁদের বাড়ী আছে-_ 

তাহারা সকলে মিলিত হইয়! সীমা নিদ্ধারণ করত স্তত্ত, 

অঙ্গার, তুষ দ্বারা বা বৃক্ষাদি-রোপণ দ্বারা সীমা নির্ধারণ 
করিবে। কিন্তু বলীক, নিন্নান্থি ও চৈত্যবৃক্ষের দ্বার 
সীমা রক্ষা করিবে না ।২৫৪-৫৫ 

ওরসপুত, দত্বকপুত্র, ক্রীতপুত্র, কৃত্রিম (পালিত )- 
পুরে, ক্ষেব্রজপুত্র, কানীনপুত্র (কগ্যার অবিবাহিত পুত্র) ও 

পুত্রী চ ভ্রাতরশ্চৈব পিগুদাঃ স্থ্যর্যথাক্রমাতড | 
এবং ধর্মেণ নৃপতিঃ শাসয়ে সর্বদা প্রজাঃ ৪২৫৮" 

যছুক্তং মনুনা ধর্মং ব্যবহারপদং প্রতি । 

বিলোক্য তঞ্চ বিদ্বন্তির্বাতরাগৈবিমত্সরৈঃ ॥২৫৯ 

বিষৃশ্য ধর্মবিদ্থিশ্চ বিমলৈঃ পাপভীরুভিঃ | 

ধর্মে গৈব দদ! রাজা শাসয়েত পৃথিবীং স্বকাম্ ॥২৬০ 
বিপরীতাং দণ্ডয়েদ্ বৈ যাবন্দর্পোপনাশনম্ | 

সভ্যা অপি চ দণ্ডা বৈ শাস্ত্রমার্গবিরোধিনঃ ॥২৬১ 

রাজধর্মোহয়মিত্যেবং প্রসঙ্গাৎ কথিতো ময়া । 

কাত্যায়নেন মনুন! যাজ্ঞবক্ক্যেন ধীমতা। ॥২৬২ 

নারদেন চ সম্প্রোক্তং বিস্তরাদিদমেব হি। 

তম্ান্ময়! বিস্তরেণ নোক্তমত্র নৃপোভম ॥২৬৩ 

দৌহিত্র ইহারা মৃতের সম্পত্তির অধিকারী । অন্যে যদি 
অরদ্ধারা প্রতিপালিত হয়ঃ সেও ধনাংশভাগী হইবে। 

কিন্তু ইহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব অধিকারীর অভাব 
হইলেই এঁ ধন পর পর অধিকারীর প্রাপ্য হইবে। 
পুত্র, পৌত্র, পৌত্রের পুত্র, পুত্রিকাপুত্র, কন্যা ও 
ভ্রাতীগণ ইহারাই যথাক্রমে পিগুদানের অধিকারী । 

রাজা এইরূপে ধন্মামুসারে প্রজাগণকে শাসন 

করিবেন 1২৫৬-৫৮ 

মহষি মনন রাজধপ্মবিচারাদি বিষয়ে স্বাহ। 

বলিয়াছেন, ক্রোধ ও অসূয়া ত্যাগ করত পাপভীক 
বিমলচিত্ত ধরন্মত্ত বিদ্বান্গণ তাহা চিন্তা করিয়া সেই 
ধর্মানুসারেই রাজাকে পৃথিবীশাসনে নিযুক্ত করিবেন। 
শ২৫৯-৬০ 

অহঙ্কার বিনষ্ট না হওয়া পত্যন্ত বিপরীত পথগামীকে 
দৃগুদান করিবেন। শাস্ত্রীয় পথের বিরোধী সভ্যগণও 
দগুনীয় হইবেন 1২৬১ 

প্রসঙ্গক্রেমে রাঁজধন্ম বলিলাম । ইহা! পূর্বে মহ্থি- 
কাত্যায়ন, মহষি মনু, মৃহধি বাজ্বন্য ও দেবি মায়জ, 



৬৬ 

পরং ভাগবতং ধর্মং বিস্তরেণ ব্রবীমি তে। 

বিষ্ঠোরভ্যঙ্নং যত্তু নিত্যং নৈমিত্তিকং নৃপ ॥২৬৪ 

যদাহ ভগবান্ ধাতুস্তেন স্বায়স্তুবন্য চ। 

সমাগ রূপে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন । সুতরাং এখানে 

আমি আর বিস্তৃত করিলাম ন1।২৬২-৬৩ 

হে রাজন! শ্রীবিষুরর অর্চনা, নিত্য-নৈমিত্তিকীদি 

আধ্)-শাস্ 

নারদস্য চ মে সম্যক তদগ্য কথয়ামি তে ॥২৬৫ 
রি রর পু 

ইতি বৃদ্ধহারীতম্মৃতৌ বিশিষ্টধর্মশান্ত্রে প্রাণ্তকাল- 
ভগবগ্সমারাধনবিধির্নাম চতুর্ধোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

পূজা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাগবতধর্ম্মই আমি বিস্তৃতরূপে 
বলিতেছি। ভগবান্ ব্রহ্মা ও ব্রহ্মপুত্র নারদ যাহা 

সম্যগরূপে বিস্তারে বলিয়াছেন, তাহাই অগ্ভ আমি 
তোমাকে বলিতেছি।২৬৪-৬৫ 

বৃদ্ধহারীতম্রতিনামক বিশিষ্টধর্ম্মশাস্্রে যথাসময়ে শ্রীভগবানের আরাধনাবিধিনামক 
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত 

পঞ্চম [ধ্যায়ঃ 
অথ ভগবতোনিত্য-নৈমিতিকসমারাধনবিধিঃ 

অন্বরীষ উবাচ। 

ভগবন্। ব্রহ্মণা য তু সন্প্রোক্তং স্তাম্মনোঃ পুরা 

তৎসর্বং পরমং ধর্মং বক্ত,মহসি মেহনঘ ॥১ 

হারীত উবাচ। 

স্র্গাদৌ লোককর্তাইমৌ ভগবান্ পদ্মসম্ভবঃ | 

মন্বাদিপ্রমুখান্ বিপ্রান্ সহ্যজে ধর্মগুগ্তয়ে ॥২ 

পঞ্চম অধ্যায় 

£পর শ্রীভগবানের নিত্য ও নৈমিত্তিক 
সমারাধনবিধি কথিত হইতেছে 

রাজধি অন্বরীষ বলিতেছেন-_হে ভগবন্ ! মহধি মনুর 
পূর্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যে সমস্ত ধর্ঘমরবিধি বলিয়াছিলেন, 
আপনি সেই সমস্ত পরমধর্ণ্মবিধি আমাকে বলুন ।১ 

হারীত বলিলেন--কমলোস্তব ভগবান ব্রহ্মা জগত্স্য্ির 
প্রথমে খর্্মরক্ষার জদ্য মনু প্রভৃতি বিপ্রদিগকে কৃষ্টি 

মনুভূপুর্শিষ্ঠম্চ মরীচির্দক্ষ এব চ। 
অঙ্গিরাঃ পুলহশ্চৈব পুলস্ত্যোহত্রির্মহাতপাঃ ॥৩ 
ব্দোস্তপারগান্তে চ তং প্রণম্য জগদ্গুরুম্ । 
ভগবন্! পরমং ধমং ভববন্ধাপননুভয়ে ॥8 
বদ সর্বমশেষেণ শ্রোতৃমিচ্ছামহে বয়মূ। 
ইত্যুক্তঃ স দ্বিজৈ; সোহপি ব্রহ্গা নত্বা জনার্দনম্ ॥৫ 
বেদাস্তগোচরং ধর্মং তেষাং বক্ত,ং প্রচক্রমে । 
সর্বেষামেব লোকানাং শ্রষ্টা ধাত৷ জনার্দনঃ ॥৬ 

করেন। মনু, ভৃগু, বশিক্ঠ, মরীচি, দক্ষ) অঙ্গিরা, পুলহ, 
পুলস্তা, অব্রি প্রভৃতি মহাতপনস্থী মহধিগণ বেদাস্তশান্ত্রের 

পারগামী। সেই মহাতপ। ব্রাহ্মণগণ জগতগুরু ব্রক্ষাকে 
প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে ভগবন্! আমরা সংসারবন্ধন- 

চ্ছেদনজন্য সমস্ত ধর্শমশাত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। 
এই কথ' বলিলে ভগবান্ ব্রহ্মা জনার্দনকে প্রণাম করিয়া 

বেদাস্তবেস্ত ধশ্মশান্তর তীহাদিগকে বলিতে আরম্ত করিলেন। 
কারণ, সেই জনার্দনই সমভ্ত জগতের অঞ্টা ও বিধাতা ।২-৬ 



বন্ধহা রীত-স্ৃতিঃ ৬৭ 

সর্ববেদাস্ত তত্বার্থ-সর্বযজ্ঞময়ঃ প্রভৃঃ | 

যজ্জে। বৈ বিষুগ্রত্যত্র প্রত্যক্ষ জ্রয়তে শ্রুতি ॥৭ 
ইজ্যতে যত সমুদ্দিশ্য পরমো ধর্ম উচ্যতে | 
ভগবস্তমনুদ্দিশ্ট হুয়তে ঘত্র কুত্র বৈ ॥৮ 
তত্র হিংসাফলং পাপং ভবেদব্র বিগহিতম্ । 

তন্মাৎ সর্বস্ত যজ্ঞম্ ভোক্তারং পুরুষং হরিষ্ ॥৯ 
ধ্যাত্বৈব জুঙ্য়াত্তস্মৈ হব্যং দীপ্ডে হুতাশনে | 
মুখমগ্নির্ভগবতো বিষ্চোঃ সর্বগতস্ত বৈ ॥১০ 
তন্মিম্নেব যজন্নিত্যমুতমং মুনিসভমাঃ | 

যজেদ্ বিপ্রমুখে শক্ত্যা জলং মন্ত্রং ফলাদিকম্ ॥১১ 

প্রীতয়ে বাস্থদেবস্থ সর্বভূতনিবাসিনঃ। 
তমেব চার্চয়েন্সিত্যং নমস্কূ্য্যাত্তমেব হি ॥১২ 

ধ্যাত্বা জপেত্তমেবেশং তমেব ধ্যাপয়েদ্ধদি | 
তম্নামৈব প্রগাতব্যং বাচা বক্তব্যমেব চ ॥১৩ 

সমস্ত বেদান্তের 

বিধুঃ” অর্থাৎ যজ্ঞই বিষুন্বরূপ ।৭ 
ধাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া যজ্ঞ কর! হয়, তিনিই পরম 

ধন্মস্বরূপ । শ্রীভগবান্ বিষুণকে উদ্দেশ্য করিয়াই সর্বত্র 
হোম করা হয়।৮ 

তথায় হিংসা-ফল পাপ অত্যন্ত গহিত অর্থাৎ নিন্দিত। 
অতত্রব সমস্ত যজ্জের ভোক্তা পরমপুরুষ শ্রীহরি ।৯ 

তাহাকে ধ্যান করিয়াই প্রস্বলিত অগ্সিতে হোম 

করিবে। অগ্নিই সর্গত বিষুণর মুখস্বরূপ। প্রত্যহ 
তাহাকেই পূজাদি উপাসনা করিবে। হে মুনি- 
শ্রেষ্ঠগণ ! তাহাই শ্রেষ্ঠ । জল, অন্ন, ফল প্রভৃতি যথাশক্তি 

তাঁপর্য্যার্থ-তত্তজ্ঞ ও 
এভু, সর্বযজ্ঞময় শ্রুতি প্রত্যক্ষতঃ বলেন-_-“ঘজ্ঞো বৈ 

ব্রতোপবাসনিয়ষান্ তমুদ্দিশ্টৈব কারয়েণ। 
ততসমপিতভোগঃ স্তাদন্নপানাদিভক্ষণৈ ॥১৪ 

মতিঃ স্বার্থ সদারেষু নেতরত্র কদাচন । 

ন হিংস্যা সর্বভূতানি যজ্ঞেষু বিধিনা বিনা ॥১৫ 
সোহহং দাসো ভগবতো মম স্বামী জনার্দনঃ | 
এবং বৃ্ভির্ভবেদন্মিন্ স্বধর্মঃ পরমো মতঃ ॥১৬ 

এষ নিষ্ষণ্টকঃ পস্থাস্তস্য বিষ্ণোঃ প্রং পদম্ | 

অন্যান্ত কুপথং জ্ঞেয়ং নিরয় প্রাপ্তিহেতুকম্ ॥১৭ 

ভগবন্তমনুদ্দিশ্য ঘঃ কর্ম কুরুতে নরঃ। 

সপাষণ্ীতি বিজ্ঞেষঃ সর্বলোকেষু গছিতঃ ॥১৮ 
নে! হি বিঞ্ণং পরিত্যজ্য সর্বলোকেশ্বরং হরিমৃ। 
ইতরানর্চতে মোহাশ স লোকায়তিকঃ স্মৃতঃ ॥১৯ 
উক্তধর্মং পরিত্যজ্য যো! হধর্মে চ বর্ততে। 

পতিতঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সব্বধর্মবহিষ্কতঃ ॥২০ 

সমস্ত উপবাস, ব্রত-নিয়মাদি তাহার উদ্দেশ্যেই 

অনুষ্ঠান করিবে । অন্ন ও পানীয় প্রভৃতি সমস্ত ভক্ষ্যন্্রব্য 
তীহাকেই সমর্পণ করিয়া পরে ভোগ করিবে 1১৪ 

নিজের স্ত্রীতেই সর্বদা অনুরক্ত থাকিবে । কখনও 

পরদারাদি অন্যত্র আসক্ত হইবে না বা বুদ্ধি করিবে 
না। বিধি ব্যতীত অবৈধভাবে যজ্জাদিতেও হিংস'! 

করিবে মা ।১৫ 

আমি শ্ীভগবানের দাস, আমার গ্রভুই জনার্দন-_ 
এইরূপে গ্রীভগবানে মনোবৃত্তি নিশ্চয় করিবে, তাহাই 

পরম ধন্ম ।১৬ 

পরমপদস্বরূপ শ্রীবিষ্ুই ভবপারের নিষ্বন্টক 
গন্তব্য পথ। অন্ত সমস্তই নরকের হেতুম্বরূপ কুপথ 

্রাক্মণমুখেই পর্বভূতনিবাসী বান্দেবের জীতির জন্য ৷ জাঁনিবে।১৭ 
দান করিবে। সেই বান্ুদেবকেই পুজা করিবে এবং! 

তঠাহাকেই নমস্কীর করিবে ।১০-১১ 

গ্রীভগবান্ বিষুঃকে উদ্দেশ্য না করিয়া মনুষ্য যে 
সমস্ত কর্মের আচরণ করে, তাহা। সমস্তই পাষ&ু কম্ম, 

তীহাকে ধ্যান করিয়। তাহাকেই অর্থা তাহার নামই: র সমস্ত লোৌকেই তাহ নিন্দনীয় ।১৮ 

জপ করিবে। সেই পরমেশ্বরকে হৃদয়ে ধ্যান করিবে। ষে ব্যক্তি সর্বলোকেন্বর শ্রীহরি বিধুকে পরিত্যাগ 
সদ তীাহারই নাম গান করিবে । বাক্যের ঘ্বার। তাহার করিয়া মোহবশতঃ অন্য দেবতাকে অচ্চন। করে; তাহাকে 

কথাই সদ1 বঞিবে (১২-১৩ | নাস্তিক বৌন্ধ বিয়া জানিবে 1১৯ 



৬৮ 

যঃ কর্ম কুরুতে বিপ্রো বিনা বিষ নং কচি । 
ব্রাহ্মণ্যাদ্ ভ্রশ্যাতে সম্যশ্চণ্ডালত্বং স গচ্ছতি ॥২১ 

ব্রাহ্মণো বৈষ্ণবে! বিপ্রো গুরুরগ্র্যশ্চ বেদবিগ | 
পর্য্যায়েণ চ বিদ্ধেত নামানি ক্ষ্যান্থরস্ত হি ॥২২ 

তম্মাদবৈষ্ণবত্তেন বিপ্রত্বাদ্ ভ্রশ্যতে হি সঃ। 
অর্চযিত্বাহপি গোবিন্দমিতরানর্চয়েৎ পৃথক ॥২৩ 

অবৈষ্ণবত্বং তস্তাপি মিশ্রভক্ত্য। ভবেদ্ প্রবয্। 

ভোক্তারং সর্ববজ্ঞানাং সবলোকেশ্বরং হরিম্ ॥২৪ 

জ্বাত্বা তত্প্রীতয়ে সর্বান্ জুহুয়াৎ সততং হরিমৃ। 
দানং তপশ্চ যজ্জশ্চ ব্রিবিধং কর্মকীতিতম্ ॥২৫ 

তৎসর্বং ভগবশ্প্রীত্যৈ কুঝীত স্ুসমাহিতঃ। 
তন্মাত্ব, বৈষ্ণব! বিপ্রাঃ পুজনীয়া যথা হরিঃ ॥২৬ 

যে তু বৈ হেতুকং বাক্যমাশ্রিত্যৈব স্ববা্চলাৎ । 
বৈষ্ণবং ।প্রতিষিধ্যন্তি তে লোকায়তিকাঃ স্মৃতাঃ ॥২৭ 

কথিত পরম ধন্ম ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অধর্্দে 
॥ 
॥ প্রবন্তিত হয়, তাহাকে পতিত জানিবে, সে সমস্ত ধণ্য 

হইতে বহিক্কৃত।২০ 

বিষুপূজ না করিয়া ব্রাঙ্মাণ যাহা কিছু কনে, তাহার : 
দ্বারাই সে ব্রহ্গণ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া চগ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। 

বিষুভক্ত ব্রাঙ্ষণ শ্রেষ্ঠ গুরু, তিনিই বেদজঞ, ভূদেব 
ব্রাহ্গণের নাম পধ্যায়ক্রমে রহিয়াছে । (তীাহারাই 

পৃথিবীর দেবতা )। অতএব বিষুভদ্ত বা বৈষ্ণব না 

আধ্য-শীস্র 

যে যত্ত, বৈষ্ণবং লিঙ্গং ধৃত্বা চ তমসার্তঃ | 

ত্যজেচ্ছেদ্ বৈষ্ণবং ধর্মং সোহপি পাষগুতাং ব্রজেৎ॥২৮ 

তম্মাত, বৈষ্ণবে ভূত্ব। বৈদিকীং বৃত্তিমাশ্রিতঃ । 

কুবীত ভগবশ্প্রীত্যে কৃর্য্যাদ্ যজ্জঞাদিকর্মবণ্ড ॥২৯ 

তদ্বিশিষ্টমিতিপ্রোক্তং সামান্যমিতরং স্মৃতম্ | 
ফলহীনা ভবে সা তু সামান্যা। বৈদিকী ক্রিয়া ॥৩০ 

তোয়বজিতবাপীব নিরর৫থো৷ ভবতি ঞ্রবমূ। 
নৈসগিকন্ত জীবানাং দাস্তং বিষ্চোঃ সনাতনম্ ॥৩১ 

তদ্ছিন৷ বর্ততে মোহাদাত্মচারঃ সনাতনা। 

তম্মান্ত, ভগবদ্দান্তমাত্মনাং শ্রুতিচোদিতম্ ॥৩২ 

দাস্তাং বিনা কৃতং যত্তু তদেব কলুষং ভবে । 

বিশিষ্টং পরমং ধর্মং দাস্তাং ভগবতো৷ হরে? ॥৩৩ 

যাহার? তামসিক কারণ দর্শাইয়া নিজের বাক্শক্তির 

প্রাৰল্যে বৈষ্ুবতার প্রতিষেধ করে, তাহাদিগকে নাস্তিক 
| বৌদ্ধ বলিয়া জানিবে ।২৭ 

| 
| 
] 

ৰ 
] 

যে ব্যক্তি বৈষণবের চিহ্ন ধারণ করিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ 

বৈষ্ণবধন্্ ত্যাগ করে, তাহাকে পাষণ্ড বলিয়া জানিবে। 

অতএব বৈষ্ণব হইয়া বেদবিহিত-ব্যবহারসম্পন্ন হওতঃ 

 স্রীভগবানের প্রীতির জন্য যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান 
| 

হওয়ার দৌষেই সে ত্রাঙ্ষণত্ব হইতে বিচ্যুত হয়। 

শ্রীগোবিন্দের পূজা! করিয়াও পুথগভাঁবে অন্য দেবতার 
পূজা করিবে ।২১-২৩ 

অন্য দেবতার পুজা করিলেও মিশ্রভক্তিবশতঃ 

তাহার অবৈষ্ণবত্ব দোষ নিশ্চয়ই থাকিবে। স্তুতরাং 

সমস্তযজ্জের ভোক্তা সর্বলোকেশ্বর শ্রাহরিকে জানিয়া 
তাহার প্রীতির জন্য সর্দাই শ্রীহরির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, 
দান তপস্যা এই ত্রিবিধ কণ্মীমুষ্ঠঠান করিবে ।২৪-২৫ 
৮খঅতএব শ্রীভগবাঁনের প্রীতির জন্য অত্তি একা গ্রচিত্তে 

মস্ত যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিবে। বৈষ্ণব ব্রাক্ষণগণ 
প্রীহবিকে সর্বদা অর্চনা! করিবে 1২৬ 

। 

রঃ 

1 

করিবে ।২৮-২৯ 

উক্তরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাদৃশ কর্ম্মাই বিশিষ্ট 
কন্মরূপে গণ্য হইবে । অন্য কন্মকে সামান্য বলিয়া 

জাঁনিবে। সামান্তভাবে অনুষ্ঠিত বৈদিক কম্দুকে ফলশুন্ত 

জানিবে। জলশুন্থ দীঘিকার ন্যায় সেই কর্মানুষ্ঠাতা 
ব্যক্তি নিশ্চয়ই ফলহীন হইয়া থাকে । শ্রীবিষুঃর দাসত্বই 
জীবের নিত্য স্বভাবসিদ্ধ ।৩০-৩১ 

সেই সনাতন বিষুতর দাস্যবিনা অজ্ঞানবশতঃ যে 
স্বেচ্ছামত আচরণ করে, সে ব্যক্তি স্েচ্ছাচারী। 
অতএব শ্রীভগবানের দ্বাস্যই শ্রুতিবিহিত, তাহাই 
আত্মহিতকর ।৩২ 

শ্ীভগবানের দাস্যবিনা যাহা কিছু করা! যায়, 



বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

ধাষয় উচুঃ | 
কথং দাস্যং হি তদ্বৃত্তিঃ কথং নৈসগিকং নৃণাম্ । 
তৎসর্বং ব্রহি যত্বেন লোকানুগ্রহকাম্যয়া৷ ॥৩৪ 

ব্রন্মোবাচ 

সুদর্শনোধ্ব পুণ্তাদিধারণং দাস্যামুচ্যতে | 
তদ্বিধিবৈদিকী যা চ তদাজ্ঞজা চোদদিতা! ক্রিয়া! ॥৩৫ 

তত্রাপ্যারাধনত্তেন কৃতা পাপস্য নাশিনী। 

নিরূপণত্বাদ্ দাসস্থ ধার্ধ্যং চক্রং মহাত্মনে ॥৩৬ 
অঙ্গত্বাৎ সর্বধর্মাণাং বৈষ্ংবস্থাচ্চ ধন্মতঃ | 
কর্ম কৃর্ধ্যাস্তগবতস্তস্মৈ রাজ্ঞামনুস্মরন্ ॥৩৭ 
বিধিনৈব প্রতপ্তেন চক্রেণ বাঙ্থয়েদ্ ভূজে। 
তখৈব বিস্ৃয়ান্তালে পুণ্ু.ং শুভ্রতরং মু্দা ॥৩৮ 
বিভুয়াছুপবীতন্ত সধ্যক্কদ্ধে বিধানতঃ। 
কণ্ছে পদ্মাক্ষমালাঞ্চ কৌশেয়ং দক্ষিণে করে ॥৩৯ 

ততসমস্তই পাপ। শ্রীভগবান্ হরির দ্াশ্তই বিশিষ্ট 
শ্রেষ্ঠ ধন্ম । খবিগণ বলিলেন, জীব কিরূপে দাশ্ঠ এবং 
দাশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে? মানুষের তাহাই যে 
স্বভাবসিদ্ধ, ইহাই বা কিরূপে হয়? লোকের প্রতি 

৬৯ 

উভে চিন্তে বিন! বিপ্রো ন ভবেদ্ধি কথঞ্চন । 

ন লভেৎ কর্মণাং সিদ্ধিং বৈদিকানাং বিশেষতঃ ॥৪০ 

আশ্রমাণাং চতুর্ণাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ শ্রতিচোদনাৎু। 
অন্বয়েচ্চক্র-শঙ্থাভ্যাং প্রতপ্তাভ্যাং বিধানতঃ ॥৪১ 

একৈকমুপবীতন্ত যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ । 
গৃহিণাঞ্চ বনস্থানামুপবীতদ্বয়ং স্মতম্ ॥৪২ 

সোত্তরীয়ং ত্রয়ং বাহপি বিভূয়াচ্ছুততন্তনা | 
রয়মুধ্বং ছয়ং তন্তু তন্তত্রয়মধোর্তম্ ॥৪৩ 

ত্রিরচ্চ গ্রস্থিনেকেন উপবীতমিহোচ্যতে | 

অর্ক-কার্পাস-কৌশেয়-ক্ষৌম-শণময়ানি চ ॥8৪ 
তন্তনি চোপবাঁতানাং যোজ্যানি মুনিসত্তমাঃ | 

সর্বেষামপ্যলাভে তু কুর্যাৎ কুশময়ং দ্বিজঃ ॥৪৫ 

এনেয়ঘুক্তরীয়ং স্যাদ্ বনস্থব্রহ্মচারিণাম্। 
শুক্র-কাধায়বননে গূহস্থৃস্থ যতেঃ ক্রমাৎ ॥৪৬ 

গলদেশে পঞ্পবীজের মালা ও দক্ষিণহস্তে কুশময় পবিত্র 

ধারণ করিবে 1৩৮-৩৯ 

ললাটে ও বাহুতে এই উভয়স্থানে দ্বিবিধ বৈষ্ণবচিহচ 

ধারণ ব্যতীত ব্রান্ণ হওয়! যায় না এবং কোন 

অগুগ্রহ করিয়া এতৎসমস্ত আপনি যথাযথ বলুন ।৩৩-৩৪ | অধ্যাতকর্মে বিশেষতঃ বৈদিক কর্থে সিদ্ধিলাভ হয় না। 

্রক্ধা বলিলেন, চক্রচিহ্ন ও উদ্ধপুণ্ড_দিধারণই বেদের নির্দেশ-হেতু ব্রব্ষচধা, গাহন্থ্য, বানপ্রস্থ ও জন্স্যাস 

দাস্টের লক্ষণ। তাঁহার বিধি বেদাম্ুমোদিত এবং | এই চতুরাশ্রমবাসিদের ও স্ত্রীদিগের ঘথাবিধি প্রতগ্ 

তাহার আদেশপালনই তাহার ক্রিয়া--ইহা বেদনির্দিষ্ট | 
তদ্বিযয়ে যে সব কাধ্য করা হয়, তাহাই তাহার 

আরাধনরূপে গণ্য এবং তাহা সকলপাপনাশক। বেদে 

দাস্যাই নিরূপিত আছে বলিয়া সেই মহাত্মা পরমাত্মা 

বিষুঃর চক্রচিহ্নই সকলের ধারণীয় ।৩৫-৩৬ 
সকল ধর্মের অঙ্গ বলিয়া এবং বৈষ্ণবগণের ধন্ম 

বলিয়! শ্রীভগবান্ বিষু্র প্রীতির জন্য সমস্ত কর্পোর 
করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্মরণ 

করিবে ।৩৭ 

বিধি অনুসারে প্রতণ্ত চক্রুত্বারা বানু অঙ্কিত করিবে। 

মেইরূপ ললাটে শুভ্রপুণ্ড, ধারণ করিবে । বিধান 
অনুসারে বামক্কন্ধে যজ্জোপবীত ধারণ করিবে এবং 

১২ 

চন্রে ও শঙ্খচিহ্ন ধারণ করণীয় ।8০-৪১ 

যতি ও ব্রঞ্ষচারিদের এক একটি উপবীত অর্থাৎ 
ত্রিদশ্তীযুক্ত ষজ্ঞোপবীত ধারণ বিহিত এবং গৃহস্থ ও 

বানপ্রস্থিদের দুইটি করিয়া উপবীত (ভ্রিদগ্তী ) ধারণ 
বিহিত আছে। পবিত্র সুত্র দ্বার নিদ্মিত উপবীত 

(ত্রিদণ্ডী) উত্তরীয় সহ তিনটিও ধারণ করিতে পারে। 

প্রথম তিনটি করিয্লা সুত্র (ত্রিগুশিত সৃত্র দ্বার) দিয়া 
এক একটি ত্রিদণ্ী হইবে। কিন্তু তিনটি ত্রিদগ্তীর পর 

ছিগুণিত সূত্র দ্বার! ছিপ হইবে ।৪২-৩ 

ভ্রিরাবৃত্ত (তিন পে, গ্রন্থি) দ্বার! নিন্মিত এক 

একটি উপবীত-সংজ্ঞা হইবে । আকন্দ, কার্পাস, কৌশেয়, 
পটু ও শণ দ্বারা লুত্র নিন্মিতত হইবে ।88 



৭ আধ্-শানু 

উক্তালাভে তু সর্বেষাং কুশ-চীরং বিশিষ্যুতে | 
মৌগ্জী বৈ মেখলা দগ্ুং পালাশং ব্রদ্মচারিণঃ ॥৪৭ 
্রয়স্ত বৈষুবা দণ্ড! যতেঃ কাষায়-বাসসী । 
কুশ-চীরং বন্ষলং বা বনম্থস্ বিধীয়তে ॥৪৮ 
কটীসুত্রঞ্চ কৌপীনং মহচ্চ শুর্ুবাসসা। 
কুণ্ডকে চা্গুলীয়!নি গৃহস্থৃস্ত বিধীয়তে ॥৪৯ 
মুণ্ডনৌ সুন্ষমশিখিনৌ যত্যন্তেবাদিনাবুভৌ । 
বানপ্রস্থো। যতির্বা স্তাৎ সদা বৈ শ্াশ্রু-রোমধৃ্ড ॥৫. 
স্ুকেশী সুশিখো বা স্যাদ্ গৃহস্থঃ পৌম্যবেষবান্। 
যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ উতৌ ভিক্ষাশনৌ স্মৃতৌ ॥৫১ 
শাক-মুল-ফলাশী স্যাদ্ বনস্থঃ সততং দ্বিজঃ। 

কুসুল-কুস্তধান্যযো বা ত্র্যাহিকো বা ভবেদ্ গৃহী ॥৫২ 

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! উপযুক্ত বৃক্ষের ত্বগ, দার! 
যথাযথভাবে নিপ্মিত সুত্র উপবীতকার্যে ব্যবহার করিবে। 

উক্ত বৃক্ষের একটিও যদি না পাওয়া যায়, তবে কুশের 
সূত্র দ্বারাও উপবীত নিশ্্মীণ করিয়া ধারণ করিবে 18৫ 

বনবাসি-ব্রহ্ষচারিদের পক্ষে মৃগচর্্ম দ্বারা উত্তরীয়- 

নিন্মীণ বিধেয়। গৃহস্থদের পক্ষে শুরুবর্ণ বসন ও যতিদের 

পক্ষে কীষায়বর্ণ বসন ধারণীয় ।৪৬ 

উপর্যুক্ত বন্ত না পাইলে সকলেরই কুশ ও 

চীরবস্ত্রধারণ কর্তব্য, তাহাই শ্রেষ্ট। ব্রহ্মচারিগণ মু্তীময় 
মেখলা ও পলাশবৃক্ষের দণ্ড ধারণ করিবে ।৪৭ 

অন্য তিন আশ্রমের ব্যক্তিগণ বংশদণ্ড ধারণ করিবে । 

যতিগণ কাধায়বন্ত্র ও কাধায় উত্তরীয় ধারণ করিবে। 

বনবাসি-বানপ্রস্থিদের কুশ, চীর অথবা বহ্ছলধারণ কর্তব্য । 

গৃহিগণ শুরুবর্ণ বস্ত্র দ্বারা নি্মিত বৃহৎ কটিসুত্র ও কৌপীন 
এবং কুগুল ও অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিবে ।৪৮-৪৯ 

যতি ও তাহার শিষ্ঞগণ উভয়েই মুগ্ডিতশিরা ও 

সুন্মমশিখাযুদ্ত হইবে। বানপ্রস্থী ও যতিগণ সর্ববদা 
শ্ঞ্ধারী ও রোমধারী হইয়া থাকিবে ।৫০ 

_ শৃহস্থগণ সুন্দরকেশযুক্ত ও স্ন্দরশিখাযুক্ত হুইবে 
এবং সৌম্যবেশ ধারণ করিবে। যতি ও ব্রক্মচারিগণ 

ভিক্জা্জ দ্বারাই জীবিক] নির্ববাহ করিবে ।৫১ 

প্রতিখৃহেণ সৌম্যেন জীবেদ্ যাঁযাবরস্ত বা। 
যস্তেকং দগুমালম্ব্য ধর্মং ব্রাহ্মং পরিত্যজে ॥৫৩ 
বিকর্ধাস্থ্ো ভবেদ্ বিপ্রঃ স যাতি নরকং প্রুবম্। 

শিখা-যজ্ঞোপবীতাদি ব্রহ্মকর্ম যতিস্ত্যজে ॥৫৪ 

সজীবং ন চ চাগ্ডালো ম্বৃতঃ শ্বানোহভিজয়তে । 

স্বরূপেণৈব ধর্মমত ত্যাগে হানির্ভবেদ্ প্রুবম্ ॥৫৫ 
কর্মণাং ফলসপ্তযাগঃ লন্গ্যানঃ স উদাহৃতঃ | 

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কৃত্যং কর্ম সমাচরে ॥৫৬ 
স সন্াসী চ যোগী চ স মুনিঃ সাত্বিকঃ ম্বৃতঃ | 

তুষ্যর্থং বান্ুদেবস্থয ধর্মং বৈ ঘঃ সমাচরেৎ ॥৫৭ 
স যোগী পরমেকান্তং হরেঃ প্রিয়তমো ভবে । 
মোহাদ্দাস্তং বিনা বিষ্ণোঃ কিঞ্চিৎ কর্ম মমাচরেৎ॥৫৮ 

সশরন | শি পাপা সাত 

বানপ্রশ্থী দ্বিজগণ নিত্য শাক, মূল ও ফলভোজী 

হইবে। তিনদিন অন্তর কুসূল (ধানের গোলা ) গুহী বা 
কুস্ত হইতে ধান্য গ্রহণপুর্বক তাহার দ্বার! জীবিক' নিবাহ 
করিবে । যাষাঁবরগণ (প্রব্রজ্যাপরায়ণগণ ) সৌম্যভাবে 
প্রতিগৃহের ভিক্ষান্ন দ্বারা বাঁচিয়া থাঁকিবে। একটি দণ্ড 
গ্রহণ করত যে ব্রাহ্ম ধণ্ম ত্যাগ করিয়াছে, সে যাধাধর বা 
দণ্ডী সন্গ্যানী ।৫২-৫৩ 

ষে গুহস্থ-ত্রাহ্ণ অবৈধ কর্মের অনুষ্ঠান করে, সে 
নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইবে। সন্নাসিরা শিখা ও 

যজ্ঞোপবীতাদি গৃহস্থোচিত ব্রা্মকর্ম্দ ত্যাগ করিবেন 1৫8 

জীবিত অবস্থাতে চাগুালগণও মৃতকুক্কুরব (দ্বণ্য ) 

হইয়া যায় না। স্বরূপেই ধন্মত্যাগ হাঁনিজনক হইয়া 
থাকে 1৫৫ 

কল্মফল-ত্যাগের নামই সন্ন্যাস । কম্মফলকে আশ্রয় 

না! করিয়াই কর্তব্যবোধে করণীয় কার্য করিষে। যে 

ব্যক্তি বান্থুদেবের সন্তৌষের জন্যই ধর্মমকণ্মের অনুষ্ঠান 
করে, সে-ই যথার্থ সন্ন্যাসী, সে-ই যথার্থ যোগী, সে-ই 
সাৰ্িক মুনি বলিয়া কথিত হইয়াছে ।৫৬-৫৭ 

সে-ই শ্রেষ্ঠ যোগী, সে-ই ্রীহরির নিতান্ত প্রিয়তম । 
আর যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ শ্রীবিষুণর দাশ্যভাব ত্যাগ 
করিয়! কোনও কর্ম আচরণ করে, লে তাহার সম্যক ফল 



রন্ধছারীত-স্মৃতিঃ ৭১ 

ন ত্য ফলমাগ্মোতি তামসীং গতিমন্্তে। 
হিত্বা যজ্জোপবীতন্ত হিত্বা চক্রস্ত ধারণম্ ॥৫৯ 
হিত্বা শিখোধ্ব পুণ্ডে, চ বিপ্রত্বাদ্ ভশ্ঠাতে গ্রবমূ। 
পঞ্চসংস্কারপুর্বেণ মন্ত্রমধ্যাপয়েদ্ গুরুঃ ॥৬০ 

সংস্কারাঃ পঞ্চ কর্তব্যাঃ পারমৈকান্ত্যসিদ্ধয়ে । 
প্রতিসংবত্সবং কুর্ধ্যাছপাঁকর্ম হানুত্মমম্ ॥৬১ 
সর্ববেদব্রতং কত্বা তত্র সম্পূজয়েদ্ধরিম্ | 

দগ্ভাদক্রোপবাতানি বিষ্ঞবে পরমাত্মনে ॥৬২ 
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দত্বাহথ বিভূয়া স্বয়মেব চ। 
তদগ্ পুজ্য সন্তর্প্য চক্রপ্থৈবাঙ্নয়েদ ভূজে ॥৬৩ 
এবং প্রাত্যাহিকং ধার্ধ্যমুপবীতং স্থুদর্শনমূ। 
পুণ্ডাস্ত প্রতিসন্ধ্যন্ত নিত্যমেব চ ধারয়েৎ ॥৬৪ 

দ্বারবত্যুস্তবং গোপীচন্দনং বেস্কটোস্বেষ্ | 
সাস্তরালং প্রকৃত পুণ্ুং হরিপদাকৃতি ॥৬৫ 

প্রাপ্ত হয় না, অধিক তমোময় নরকগতি লাভ করে 

ষে যজ্ঞোপবীত, শ্তরীবিষ্ণর চক্রচিহ্ত, শিখা ও উদ্ধপুগু_ 

ত্যাগ করিয়া বাস করে, সে নিশ্চয়ই ব্রাহ্ষণত্ব হইতে 

ভ্রষ্ট হয়। গুরু পুর্বেবীক্ত পঞ্চসংক্ষারযুক্ত শিষ্যকে মন্ত্র 
দান করিবেন ।৫৮-৬০ 

সংসারপারের উপযুক্ত সিদ্ধিলীভের জন্য পঞ্চবিধ 
সংস্কীর করিবে এবং প্রতিবর্ষে বৈদিক নিয়মে উপাকর্ম 
অর্থাৎ সংস্কারপূর্বক বেদ অধ্যয়ন করিবে ।৬১ 

বেদব্রত সমাপন করিয়া শ্রীহরিকে পূজা করিবে 
এবং পরমাত্মা শ্রীবিষুকে উপবীত দান করিবে। 

ব্রাক্ষণদিগকেও উপবীত দান করিয়া স্বয়ং ধরণ করিবে। 

তারপর অগ্সিতে হোম করত এবং তর্পণ করিয়া চক্র 

ত্বারা বাহু অঙ্কিত করিবে ।৬২-৬৩ 
এইরূপ প্রতিদিন আহ্িকের সময়ে চক্রচিহ্ন ও 

উপবীত ধারণপূর্বকই আহ্বিক করিবে। প্রতিসন্ধ্যায় 
নিত্যই পুণ্ড, (তিলক ) ধারণ করিবে ।৬৪ 

স্বারকার মৃত্তিকা কিংবা গোপীচন্দন অথবা বেস্কট 

হইতে উৎপ মৃত্তিক! দ্বারা পু, ধারণ করিবে । পুগু.. 

হরির চরণের আকৃতি হইবে এবং মধ্যে ফাঁক থাকিবে । 

আাদ্ধকালে বিশেষেণ কর্তা ভোক্তা চ ধারয়েৎ। 

অর্থ, পঞ্চকতত্তবজ্ঞঃ পঞ্চসংস্বৰবরদীক্ষিতঃ ॥৬৬ 
মহাভাগবতো বিপ্রঃ সততং পুজয়েদ্ধরিমূ । 
নারায়ণং পরং ব্রহ্ম বিপ্রাণাং দৈবতং সদা! ॥৬৭ 

তন্ত ভূক্তীবশেষন্ত পাবনং মুনিসতমাঃ | 

হরিভূক্তোহপি তং দগ্যা পিতৃণাঞ্চ দিবৌকসাম্ ॥৬৮ 
তদেব জুন্ুয়াদ্ বঙ্ছো ভূঙ্জীয়াত্, তদেব হি। 
হরেরনপিতং যত, দেবানামপিতঞ্চ য ॥৬৯ 

মগ্য-মাংসসমং প্রোজং তদ্ভূপ্তীয়ান্ন কদাচন। 

ইরেঃ পাদজলং প্রাশ্যং নিত্যং নান্যদ্দিবৌকসাম্ ॥৭০ 
স্তরাণামিতরেষাং তু ফল-পুষ্প-জলাদিকথ্। 

নির্মাল্যমশ্ডভং প্রোক্তমস্পৃশ্াং হি কদাচন ॥৭১ 
বিধিষ্ক্যেষ দ্বিজাতীনাং নেতরেষাং কদাচন । 

শিবার্চনং ত্রিপুণু,% শৃদ্রোণাং তু বিধীয়তে ॥৭২ 

বিশেষ করিয়া শ্রাদ্ধলময়ে কর্তী ও ভোক্ত৷ উভয়েই 

পুগুধারী হইবে। পঞ্চতন্বের অর্থজ্ঞানসম্পন্ন ও 
পঞ্চসংস্কীরে দীক্ষিত মহাভাগবত ব্রাহ্ধণই সর্বদা 

শ্ীহরির পুজা! করিবে । কারণ, নারায়ণই পরম ব্রহ্ম, 

ব্রাহ্মণদের একমাত্র দেবতা ।৬৫-৬৭ 

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! শ্রীহরির ভুক্তাবশিষ্ট ভ্রব্যই 
অতিশয় পবিত্র। পিতৃগণকে ও অন্যান্য দেবতাগণকে এ 

হরিভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্যই দান করিবে ।৬৮ 

এঁ ভুক্তীবশিষ্টই অগ্নিতে হোম করিবে এবং স্বয়ং 
উহ্াই ভোজন করিবে। শ্রীহরিকে যে বস্ত্র দেওয়া 
হয় নাই, অন্য দেবতাকে অপিত হইলেও তাহা মছ্ ও 

মাংসতুল্য অপবিত্র জানিবে, তাহা কখনও ভোজন 

করিবে না। শ্রীহরির চরণামূত (জল) নিত্যই পান 

করিবে- অন্থ দেবতার নহে 1৬৯৭০ 

অন্য দেবোদ্দেশে দত্ত ফল-পুষ্প-জলাদি নু 

নির্মাল্যই অশুভ কথিত হইয়াছে, কিন্তু কখনও তাহা 

অষ্পৃশ্য নহে (ভাবাশুদ্ধিবশতঃ অন্য দেবতাকে হরি 
হইতে তত্বতঃ ভিন্নচিন্তনকারী ব্যক্তির পক্ষেই এই সমস্ত 
বিধি )।৭১ | 



শন 

তদ্বিধানামিদং যে চ বিপ্রাঃ শিবপত্বায়ণাঃ | 

তে বৈ দেবলকা জ্ঞেক্! সর্বকর্মবহিষ্কতাঃ ॥৭৩ 

বৈখানসাস্ত ষে বিপ্রাঃ হরিপুজনতণ্পরাঃ। 
ন তে দেবলকা জ্ঞেয়া হরিপাদাজসংশ্রয়া ॥৭৪ 
নাপন্ৃত্য হরের্ব্)ং গ্রামার্চনপরো ভবে । 

ভক্ত্যা সংপুজ্যদেবেশং নাস দেবলকঃ স্মৃতঃ ॥৭৫ 

ভক্ত্যা যোহপ্যরয়েদ্দেবং গ্রামার্চং হরিমব্যয়ম্। 

প্রমাদতীর্ঘস্বীকারান্নাসৌ দেবলকঃ স্মৃতঃ ॥৭৬ 
শঙ্খ-চক্রোধ্ব পুণ্ডাদিধারণং ম্মরণং হরে | 
তন্নামকীর্তনঞ্ৈব তৎপাদান্বুনিষেবণমূ ॥৭৭ 

তৎপাদবন্দনঞ্চেব তন্নিবেদিতভোজনম্ ! 
একাদশ্যুপবাসশ্চ তুলস্ৈবার্চনং হরেঃ ॥৭৮ 

উপরি উক্ত সমস্ত বিধি দ্বিজাতিদের পক্ষেই 

জানিবে-_-অন্য জাঁতির পক্ষে কখনও নহে। শুদ্রদের 
শিবপৃজণ ও ত্রিপুণ্ু ধারণ বিধেয় 1৭৯ 

শৃদ্রবিধি হেতু ব্রাহ্মণগণ যাহার! শিবপূজা-পরায়ণ 
হইবে, তাহাদিগকে দেবল বলিয়া জানিবে, তাঁহীরা সমস্ত 
অধ্যাত্ম-্কণ্ম হইতে বহিভূতি ।৭৩ 

ষে ব্রাহ্মণগণ হরিপৃজ তৎপর, তাহারা মুনির ন্যায় 
বৈধানস (শ্রেষ্ঠ ) ব্রাহ্মণ । শ্রীহরির চরণ পল্সকে আশ্রয় 

করিয়াছে বলিয়া তাহার! দেবল নহে জাঁনিবে 1৭8 

শ্ীহরির পূজার কোনও দ্রব্য অপহরণ না করিয়া 
তীহার গ্রাম্যপুজা-পরায়ণ হইবে। ভক্তিপুর্বক এ 
দেবপ্রধান বিষুওর পৃজ1 করিলে সে দেবল-দোষদুষ্ট হইবে 
ন৷ অর্থাৎ গ্রামযাঁজী-জন্য দোষ হইবে না ।৭৫ 

ভক্তি-সহকারে যিনি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত অবিনাশী 
শীহরিকে পৃজা করেন, শ্ীহরির প্রসাদ অল্লাদি ও তীর্থ 
জলাদি পান-ভোজন করিলেও তিনি দেবল-দৌষদুষ্ট 

নহেন- গ্রামযাজিত্ব-নিবন্ধন তাঁহার পাতিত্ববদোষ হইবে 
ন। 1৭৬ 

শঙ্খ। চক্রে ও উদ্ধপুণ্ড_াদি ধারণ, বিষ্ণুর স্মরণ, 
তাহার নামকীর্তন, তীহার চরণামত পান, তাহার 
পাদবন্দন, তাহার নিবেদিত অন্নের ভোজন, একাদশী 

। ইহাঁদ্িগকে ভক্তি বলা হইয়াছে। 

আর্যয-শান্ত 

তদীয়ানামর্চনঞ্চ ভক্তিরনববিধ! স্বৃতা | 
এতৈর্নববিধৈধুক্তো বৈষ্ণবঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥৭৯ 
এতৈগণৈবিহীনস্ত ন তু বিপ্রো ন বৈষবঃ | 
কর্মণ! মনসা! বাচ। ন প্রমাগ্েজ্জনার্দনম্ ॥৮০ 
ভক্তিঃ সা সাত্তবিকী জ্ঞেয়া ভবেদব্যভিচারিণী | 
নান্যং দেবং নমস্ধৃধ্যান্নান্যং দেবং প্রপুজয়ে ॥৮১ 
নান্য প্রসাদং ভূঞ্জীত নান্যদরায়তনং বিশে । 
ন ব্রিপুণ্ড.ং তথা কৃর্য্যাৎ পট্যাকারং জগন্রয়ম্ ॥৮২ 
যতির্ষস্ গৃহে ভূঙ্ক্তে তশ্থ ভূঙ্ক্তে হরিঃ স্বয়ম্। 

হরিরযস্য গৃহে ভূঙ্ক্তে তস্থ ভূঙ্ক্তে জগত্রয়ম্ ॥৮৩ 
মহাভাগবতো বিপ্রঃ সততং পুজয়েদ্ধরিম | 

পঞ্চকল্পবিধানেন নিমিতেষু বিশেষতঃ ॥৮৪ 

তিথিতে উপবাস, তুলসী দ্বারা শ্ীহরির পুজা এবং 
তাহাদের পুজা এই নববিধ কণ্মাই ভক্তিবর্ধক বলিয়া 

যিনি এই নববিধ 
কন্মময় ভক্তি দ্বারা যুক্ত, তীহাকেই যথার্থ বৈষব বলা 
হয়। যে উক্ত নববিধ কাঁধ্য অনুষ্ঠান করে না, সে 
বিপ্র এবং বৈষ্ণব নহে। করা, মন ও বাক্যের দ্বার! 
জনার্দনের পৃজ1 হইতে অনবহিত হইবে না1৭৭-৮০ 

তাদৃশী ভক্তিই সাব্ডিকী ভক্তি, উহাঁই অব্যাভিচারিণী 
হরিভক্তি। বৈষ্ঞব অন্য দেবতাকে অন্যদেবতাঁবোধে পূজা 
করিবে না। কিংবা প্রণামও করিবে না ।৮১ 

অন্যদেবতাবোধে তাহার প্রসাদও ভোজন করিবে 

না, অন্যদেবতাবোধে অন্যমন্দিরে প্রবেশও করিবে না। 
এ 

মধ্য ফাঁক না থাকে এরূপভাবে বা অবিধিপূর্বক ত্রিপুণ্ু.. 
করিবে না।৮২ 

যতি যাহার গুহে ভোজন করেন, তাহার গৃহে 
শ্রীহরি স্বয়ংই ভৌজন করেন, অর্থাৎ তির ভোজন 
শ্রীহরির ভোজনতুল্য। শ্রীহরি যাহার গৃহে ভোজম 
করেন, ত্রিভুবনের সমস্তই তাহার গৃহে ভোজন করিয়া 
থাকেন। শ্রীহরির ভোজন ত্রিভূুবনবাঁসির ভোজনতুল্য। 
সুতরাং একজন যতির ভোজন দ্বার৷ সমস্ত ভ্রিভুবনবাসির 
ভোজন হইয়া থাকে 1৮৩ 



বৃন্ধহারীত-স্মৃতিঃ ৭৩ 

অগ্লূমৌ হৃদয়ে সূর্ধ্যে স্থগ্ডিলে প্রতিমান্থ চ। 
ষট্ চ তেষু হরেঃ পুজা নিত্যমেব বিধীয়তে ॥৮৫ 
স্নানকালে তু সংপ্রাপ্তে নগ্তাং পুণ্যঙ্লে শুভে। 
ধ্যাত্বা নারায়ণং দেবং নাগপর্ধ্যস্বশেষিনম্ ॥৮৬ 

দ্বাদশার্পেন মনুনা! যোহচযিত্বাহক্ষতাদিভিঃ | 
অক্টোত্তরশতং জণ্ত। ততঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥৮৭ 
এতদপ্যনং প্রোক্তং ব্রাহ্মণস্থয জগ্পতেঃ | 

হোমকালে তু সততং পরিস্তীধ্যানলং শুভম. ॥৮৮ 
যজ্রূপং মহাত্মানং চিন্তয়ে পুরুযোভমষ্ । 
সাঙ্গত্রেয়ীময়শুভ্রদিব্যাঙ্গোপাঙ্গশোভিতম. ॥৮৯ 

সর্বলক্ষণসম্পন্নং শুদ্ধজান্থনদ প্রদম.। 

যুবানং পুগুরীকাক্ষং শঙ্খা-চক্র-ধনুরধধ রম. ॥৯০ 
সর্বযজ্ঞময়ং ধ্যায়েদ্ বামাঙ্কাশ্রিতপদ্ময়া | 

সম্পূজ্য চাক্ষতৈরেব পশ্চাদ্ধোমং সমাচরে€ ৯১ 

মহাভাগবত ত্রাণ সর্বদাই পঞ্চকল্প-বিধান 
অন্ুসারেই শীহরির পূজা করিবেন, বিশেষতঃ পার্ণাদি 

নিমিত্ত উপলক্ষ্যে পঞ্চকল্পবিধাঁনে তাহার পুজ। করিবেন। 
জলে, অগ্নিতে, হাদয়ে, সৃষ্যমগ্ডলে, স্থপ্ডিলে অথবা 

প্রতিমাতে এই ছয়প্রকার প্রতীকে শ্রীহরির পুজা বিখেয় । 
স্নানসময় উপস্থিত হইলে নদীতে বা পবিত্র ও 

ঞভগঙ্গাদিজলে অনস্তশায়ি-ভগবান্ নারায়ণকে ধ্যান 

করিয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র (ও নমো ভগবতে বান্ুদেবায়” ) 

উচ্চারণপূর্বক অক্ষত (আতপ ততুল) প্রভৃতি দ্বারা 
পূজা করিবে এবং এঁ মন্ত্র অফ্টোন্তর শত জপ করত 

পরে সেই জলে সান করিবে 1৮৪-৮৭ 
ব্রাহ্মণ প্রীভগবান্ জগণ্পতি শ্রীহরির হোম-সময়েও 

শুভমন্ত্রপুত হোমামি প্রত্বলিত করিয়া উক্তরূপে পুজা 

করিবে ।৮৮ 

তখন মহাত্মা পুরুষোত্রমকে যজ্জরূপ মনে করিয়া 

ষড়লবেদময়, শুভ্র, দিব্যাঙ্গ ও শোভিত পুরাণাঁদি উপাঙ্গ 

দ্বারা, অর্ববুলক্ষণ সম্পন্ন, নির্ম্মলম্বর্ণতুল্য কান্তিবিশিষট, 
যুবক, শঙ্থ-চত্র-ধনুর্ধারী পুগুরীকাক্ষ শ্রীহরিকে ধ্যান 

প্রাণাগ্রিহোত্রসময়ে সম্যগাচম্য বারিণ! 

কুশাপনে দমাসীনঃ প্রাগবা প্রত্যঙ্মুখোহপি বা ॥৯২ 
মন্্রেণোদ্বুধ্য হৃদয়পন্কজং কেশরাগ্িতম্। 

তশ্মিন্ বহ্ৃযর্ক-শীতাংশুবিশ্বান্যনুবিচিন্তয়েৎ ॥৯৩ 

সর্বাক্ষরময়ং দিব্যত্বগীঠং তদুত্তরে। 
ত্মধ্যেহক্টদলং পদ্মং ধ্যায়ে কল্প তরোরধঃ ॥৯৪ 

বীরাসনে সমাসানং তন্মিম্নীশং বিচিন্তয়ে ! 

সি্ধবুর্বাদলশ্ামং স্তন্দরং ভূষণৈর্যুতিয্ ॥৯৫ 

পীতান্বরং যুবানঞ্চ চন্দনঅধ্িভূমিতম্ | 
শরত্প্ম্মাননং রত্বপদ্মাভাঙ্ঘিকরদ্বয়ম্ ॥৯৬ 

শ্ি্ববর্ণ মহাবাহুং বিশালোরক্কমব্যযুম্ । 

চক্র শঙ্খ-গদ1-বাণপাণিং বঘুবরং ভরিষ্ ॥৯৭ 

জানকীলক্ষমণোপেতং মনসৈবার্চযেদ্ বিভূম্ । 
মন্্রদ্ধয়েনা্চযিত্ব৷ জণ্ত। চেব ফড়ক্ষরম্ ॥৯৮ 

করিবে । আরও মনে করিবে--বাম অঙ্কে স্থিতা 

আশ্রীলম্্মীদদেবী দ্বার! সর্বব ষজ্জময় ভগবান্ স্থশোভিত। 

পরে অক্ষতাদি দার তাহাকে পুজ। করিয়া হোম আরস্ত 

করিবে 1৮৯-৯১ 

প্রাণাগ্িহোরকালে (ভোঁজনকালে ) জলের দ্বারা 

যথাবিধি আচমন করিয়া পুর্ববমুখে বা পশ্চিমমুখে কুশীসনে 

উপবিষ্ট হুইয়৷ মন্ত্রের দ্বারা কেশরাম্বিত হৃদয়পল্মকে 

উদ্বুদ্ধ করত অর্থাৎ উদ্ধমুখে বিকশিত করত এ পঙ্সে 
বহ্ছি, চন্দ্র ও সৃষ্যবিদ্ধ চিন্তা করিবে ।৯২-৯৩ 

তাহাতে সমস্ত বর্ণময় দিব্য মনোহর পীঠ ( দেবতার 

আসন) বর্তমান আছে। তন্মধ্যে কল্পবুক্ষের নিন্ে অষ্টদল 

পদ্মা চিন্তা করিবে ।৯৪ 

এ পদ্মমধ্যে বীরাসনে উপবিষ্ট, স্সিগবদূর্ববাদলের হ্যায় 
শ্যামবর্ণ, নান! ভুষণ দ্বারা অলঙ্কৃত, সুন্দর, গীতাম্বরধারী, 
যুবক, সচন্দনমাল্যবিভূষিত, শারদপল্মাসনে সমাসীন, 
চরণ ও কর যুগল রত্ময় পদ্মের সৌন্দর্যে শোভিত, 
ন্রিগ্ধবর্ণণ মহাবাহছু, বিশালবক্ষংস্থল, অবিনশ্বর। চক্র, শঙ্খ 
গদা ও বাণধারী রঘুধর শ্রীহরিকে চিন্তা করিবে। আরও 



৭৪ আধ্য-শান্তু 

পশ্চাদ্ বৈ জুক্ুয়া পঞ্চ প্রাণানভ্যর্য তং পুনঃ । 
ধ্যায়ন্ বৈ মনসা বিষ ম্থথং ভূঞ্ীত বাগ যতঃ ॥৯৯ 
এবং হগ্ার্চনং বিষোরুত্তমং মুনিসতমাঃ। 

অত্যন্তাভিমত1 বিষ্কোহ্ৃপুজা পরমাত্মনঃ ॥৯০ * 

সন্ধ্যাকালে তু সম্প্রাপ্তে রবিমগুলমধ্যগম্ | 

হিরণ্যগর্ভং পুরুষং হিরণ্যবপুষং হরিম্ ॥১০১ 

শ্রীব২-কৌস্তভোরক্কং বৈজয়ন্তীবিরাজিতম্ । 
শঙ্খ-চক্রাদিভিযু-ক্তং ভূষিতৈর্রোভিরায়তৈঃ ॥৯০২ 
গুর্লাম্বরধরং বিষুং মুক্তাহারবিভূষিতমৃ। 
্যাত্বা সমর্চয়েদ্দেবং কুম্থমৈরক্ষতৈরপি ॥১০৩ 
প্রণবেণ চ সাবিত্র্যা পশ্চা সুক্তং নিবেদয়ে€। 
ধ্যায়ন্নেবং জপেদ্ বিষুং গায়ত্রীং ভক্তিসংযুতঃ ॥১০৪ 

» শা পপ নাস সা সপ ০ পাস 

ভাবিবে-_জানকী ও লক্ষণ তাহার সহিত যুক্ত আছেন। 
মনে মনে এই রূপটি চিন্তা করিয়া মনে মনেই পুজা 
করিবে। যুগলমন্ত্র বারা পূজ। করিয়া তাহার “ও বিষ্ণবে 
নম” এই ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিবে । পরে পঞ্চপ্রাণকে 

অর্চন] করিয়া মনে মনে শ্রীবিষুণকে চিস্তা করিতে করিতে 
বাগ্যত হইয়া স্থখে ভোজন করিবে ।৯৫-৯৯ 

হে মুনিশ্রেষ্টগণ! এইরূপে হৃদয়মধ্যে শ্রীবিষুতর 
অর্চনাই সর্বশ্রেষ্ঠ । হৃদয়মধ্যে পরমাত্মা শ্রীবিষুুর এইরূপ 
পূজা অত্যান্ত অভিমত ও আদ্ৃত। ন্ধ্যার সময় উপস্থিত 
হইলে সৃর্ধ্যমগুলমধ্যস্থিত স্থবর্ণময়-শরীর হিরণ্যগর্ভ পুরুষ 
শ্রীহরিকে প্রথম চিন্তা করিবে ।১০০-১ 

আরও ভাবিবে--তাহার বক্ষ-স্থল শ্রীবুস ও 
কৌন্তভমণি দ্বারা সুশোভিত, তিনি বৈজয়ন্তী মাল! দ্বারা 
অলঙ্কত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধাঁরী, স্থৃদীর্ঘবানচতুষ্টয় দ্বারা 

স্থশৌভিত, শুক্লাম্থরধারী, তাহার দেহ মুক্তাহারে 
বিভৃষিত,__এইরূপে হরি বিষুকে ধ্যান করিয়া আতপ 
তুল ও পুষ্প প্রভৃতির দ্বারা পূজা! করিবে ।১০২-৩ 

পরে প্রণবসংযুক্ত গায়ত্রী জপের সহিত বিষুরসৃক্ত পাঠ 
করিবে । এইকূপে ভরীবিষুর ধ্যান ও জপ- পর 
ভক্ষিযুক্তচিত্তে প্রণবসংযুক্ত গায়ন্ত্রী জপ করিবে ।১০& 

তয্বৈবাভ্যর্চ গোবিন্দং নমন্ধত্ব। বিদর্জয়েত। 
এবমভ্যর্চয়েদেবং ত্রিসন্ধ্যাহ্থ তথা হরিম্ 1১০৫ 
বৈশ্বদেবাবনানে তু পুরস্তাদ্ ৰৈ বিভাবমোঃ | 
উপলিপ্য স্থগ্িলে তু জুন্ছয়ান্তক্তিকর্ম ত₹ ॥১০৬ 
ধ্যাত্বা সর্বগতং বিষুং ঘনশ্যামং সুলোচনম্। 

কৌস্তরভোন্তাসিতোরক্ং তুলসীবনমালিনম্ ॥৯০৭ 
পীতাম্বরধরং দেবং রত্বকুণুলশোভিতম্ । 

হরিচন্দনলিপ্তীঙ্গং পুগুরীকায়তেক্ষণম্ ॥১০৮ 
মৌক্তিকান্িতনাসাগ্রং জগম্মোহনবিগ্রহম্। 
গোগপীজনৈঃ পরিরৃতং বেণুং গায়ন্তমচ্যুতম্ ॥১০৯ 

ধ্যাত্ব৷ কৃষ্ণং জগন্নাথং পুজযিত্বা যথাবিধি। 
জুহুয়াদ্ধরিচক্রং তদ্দেবানুদ্িশ্ট সর্ভমাঃ ॥১১০ 

এঁ গায়ত্রী দ্বারা গোঁবিন্দকে অর্চনা করিয়া নমস্কীর 

পূর্বক গাঁয়ত্রী বিসর্জন করিবে । এইরূপে তিন দন্ধ্যায় 
দেব শ্রীহরিকে পুজ। করিবে 1১০৫ 

অগ্নি প্রস্বীলনের পুর্বে বৈশ্দেব-কন্ম সমাপ্ত করিয়া 
স্থান লেপন করতঃ স্থগ্ডিলে ভক্তিজনক হোমকন্ধ সমাধা 

করিবে 1১০৬ 

পরে মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, স্থলৌচন, কৌস্তভমণি 
উদ্ভীসিত-বক্ষঃ, তুলসী ও বনমালাধারী, পীতান্বর, রত্বময়- 

কুশুলশোৌভিত, সর্বাঙ্গ হরিচন্দনে অনুলিপ্ত, পুগুরীকের 
হ্যায় সুদীর্ঘ নয়নযুগল, নাসাগ্নে মুক্তামালা, জগতের 

মৌহজনক শরীরধারী, গোপীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, 
বংশীবাদন-পরায়ণ, অচ্যুত, জগন্নাথ শ্ত্রীকষ্ণকে ধ্যান 
করিয়া যথাবিধি পুজা সমাঁপনপূর্ববক হোম করিবে। 
দেবতার উদ্দেশ্যে চক্রচিহ্ন ধারণ করিবে । পরে 

কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিয়া মনে মনে শ্রীহরিকে অর্চনা পূর্ববক 
পুনরায় আচমন করত শুদ্ধ হইয়! প্রণামান্তে 
অগ্নিবিসম্ভভন করিবে ।১০৭-১১ 

উক্তরূপে স্থগ্ডিলে ষথাবিধি ব্রিসন্ধ্যায় শ্রীবিষুঃর পূজা 
করিবে। বিশেষরূপে গুতিমাতে পূজা শ্রেষ্ঠ ।১১২ 

স্বর্ণ কিংবা রজতাদি, প্রস্তর কিংবা কাষ্ঠ প্রভৃতির 
দ্বার সুন্দর সর্বাবয়বযুক্ত শ্রীহরির প্রতিমুণ্তি নিন্াণ 



বদ্ধহারীত-স্দৃতিঃ 

জণ্ত।1 কৃষ্ণমনুং পশ্চাদভ্যর্য মনসা হরিম্। 
আচম্য প্রষতো তৃত্বা নমস্কৃত্য বিসর্জয়েৎ ॥৯১১ 
স্থগুলেহভ্যর্ছনং বিষ্ঠোরেবং কৃর্য্যাদ্ বিধানতঃ | 
ত্রিসন্ধ্যাব্বয়েদ বিষু্ং প্রতিমাস্্র বিশেষতঃ ॥১১২ 
স্বর্ণ রজতাগ্যৈর্বা শিলা-দার্বাদিনাহপি বা। 
কৃত্বা বিন্বং হরেঃ সম্যক সর্বাবয়বশোভিতম্ ॥১৯৩ 

সর্বলক্ষণসম্পন্নং সব্বায়ুধসমন্থিতম্ | 

ততোহধিবাসনং কৃর্য্যাত্তিরাত্রং শুদ্ধবারিষু ॥১১৪ 
তত্রার্চয়েদ্ বিধানেন জপ-হোমাদিকর্মভিঃ | 

ন্নাপ্য পঞ্চান্বতৈর্গ ব্যস্ত! মন্ত্রজলৈরপি ॥১১৫ 

যজ্ঞবেগ্যাং সমারোপ্য পুজযেস্তত্র দীক্ষিতঃ। 
মঙ্গলদ্রব্যসংযুক্তৈঃ পুর্ণকুপ্তৈঃ সমগ্গিতঃ ॥১১৬ 
শরাবৈর্রব্যসম্পূর্ণের পতাকৈস্তোরণাদিভিঃ | 
কুম্তেষু বাস্থদেবাদীন্ স্থরান্ সম্পূজয়েছ ক্রমা ॥১১৭ 

বাস্থদেবে হয়গ্ত্রীবন্তথা সন্কর্ষণো বিভঃ। 
মহাবরাহঃ প্রছ্যন্নো নারসিংহস্তথৈব চ ॥১১৮ 

| করিবে। এ মুণ্তি সর্ববন্থলক্ষণসম্পন্ন হইবে এবং সকল! 

আমুধ দ্বারা হ্বশোভিত হইবে। তারপর তিনদিন 

গুদ্ধজল দ্বারা অধিবাস করিয়া জপ-হোমাদি কর্মমসহকারে 

যথাবিধি ভাহার পূজা করিবে। এ মুর্তিকে পঞ্চগব্য 
ও পঞ্চাম্থৃত প্রস্ৃতির দ্বারা ততুতঙ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক 

শুদ্ধ জলের দ্বারা স্নান করাইয়া যজ্জ্ধবেদীতে 

বসাইবে এবং বিষুওমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি তীহার 
পূজা করিবে। মঙ্গলদ্রব্যযুক্ত পূর্ণকুত্ত সজ্জিত থাকিবে । 
ধাশ্যাদিজরব্যপূর্ণ শরাব, বিচিত্র পতাকা ও তোরণাদি 
ঘ্বারা স্থশোভিত করিয়া এ সকল কুস্তে বাসুদেব 

প্রভৃতি দেবতাকে যথাক্রমে যথাবিধি পূর্জা করিবে। 
বান্থদেব, হয়গ্রীব,ক সক্কর্ষণ, মহাবরাহ, প্রদ্যু্, 

নারলিংহ, অনিরুদ্ধ ও বামন ইঁহাদিগকে শশম্যপূর্ণ 

শরাঁবাদিতে যথাক্রমে পুজা করিবে। পরে ভগবান্ 
সর্বলোকেশ্র শ্রবিধুকে পুজা করিবে ।১১৩-১৯ 

বেদীর 'মধ্যস্থানে পঞ্চরত্বযুত্তত বারুণ-কুস্ত স্থাপন 

৭৫ 

অনিরুদ্ধ! বামনশ্চ পুজনীয়া যথাক্রমাত | 
তন্ত পূর্ণশরাবেষু লোকেশানর্চয়েত্ততঃ ॥১১৯ 

মধ্যে তু বারুণং কুস্তং পঞ্চরত্বসমন্থিতম্। 

পুজয়েদ্ গন্ধ-পুষ্পাগ্ঘৈধ্াত্থাহুন্মিন জলশায়িনম্ ॥১২০ 
ততঃ লম্পূজযেদ্দেবং ধান্যোপরি নিধায় চ ॥১২১ 
ব্যাত্্রচণ্ম সমাস্তীর্য তম্মিন্ কৌশেয়বাদসি | 
নিবে পুঁজয়েদ্ বিন্বং মূলমন্ত্রেণ বৈষ্ণবঃ ॥১২২ 

তোরণেষু চতুর্দিক্ষু চণ্ডাদীনর্চয়ে তদা | 
কুমুদাদি স্থরান্ দিক্ষু তথ ধর্মাদি দেবতাঃ ॥১২৩ 

সম্পূজ্য বিধিনা তন্মিন্ পশ্চাদ্ধোমং সমাচরেশ | 
আগ্নেয়ং কল্পয়েশ কুণ্ডু মেখলাছ্যপশোভিতম্ ॥১২৪ 

অশ্বথ্থাদ্ বা শমীগর্ডাদান্ৃত্যাগ্লৌ বিনিক্ষিপেৎ। 
বৈষ্ণবন্তা গুহাদ্ বাপি সমানীয়ানলং ছ্বিজঃ ॥১২৫ 
গৃগ্যোক্তবিধিনৈবাত্র প্রতিষ্ঠাপ্য হুতাশনম্ | 
ইঞ্মাধানাদি পর্য্যন্ত কৃত্বা হোমং সমাচরেত ॥১২৩৬ 

পায়সেন গবাজ্যেন তিলৈক্রাহিভিরেব চ! 

করিবে । তাহাতে জলশায়ি-শ্রাীহরিকে ধান করিয়া 
গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পুজা করিবে ।১২ৎ 

ধান্যশরাবের উপর দেবতাকে পূজা করিবে। 
ব্যাত্রচণ্ন আস্তীর্ণ করিয়া তাহাতে কৌষেয়বসন বিন্যস্ত 

করত তাহাতে এ বিষুুন্তি সংস্থাপনপূর্ববক পুজা 
করিবে । বৈষ্ণবব্রাঙ্ষণ মূলমন্ত্র দ্বারাই শ্রীবিষুলর পৃজা 
করিবে ।১২১-২২ 

চারিদিক্স্থিত তোরণে চণ্ড প্রভৃতি দেবতার অর্চনা 

করিবে । কুমুদ প্রভৃতি স্থরগজের এবং ধর্ম প্রভৃতি 

দেবতার পূজা করিবে। যথাবিধি পুজ। করিয়া পরে 
হোম করিবে ।১২৩ 

অগ্রিদেবতার পুজা ও হোমজন্য মেখলাদি দ্বার 

শোভিত কুণ্ড নিশ্মাণ করিবে । অশ্খবৃক্ষ হইতে 

কিংবা শমীবৃক্ষের মধ্য হইতে অগ্সি চয়ন (সংগ্রহ) 

করিয়া এ কুণ্ডে বিশ্যঙ্ করিবে অথবা ব্রাক্ষণবৈষ্ণবের 

গৃহ হইতেও অগ্নি আনিতে পারে। গুন্থোক্ত বিষি, 
অনুসারে এ অগ্থি বথাবিধি প্রতিষ্ঠীপূর্ববক ইঞ্স (কাষ্ঠ) 



ল্প্প্পী্প্পপাা ০ চালা আজ 

৭৬ আধ্য-শাস্জ 

চতুভির্বৈষ্তবৈঃ সুক্তৈঃ পায়সং জুনুয়াদ্ধবিঃ ॥১২৭ 
হিরণ্যগর্ভসুক্তেন শ্রীসূক্তেন তথৈব চ। 
অহং রুদ্রেভিরিতি চ সুক্তেন প্রত্যুচং 

ত্রীহিভিস্তথা ॥১২৯ 
অগ্নিং নরে! দীধিতিভিঃ সুক্তেন প্রত্যচং তথা । 
সমিদ্তিঃ পিগ্ললী রৌদ্রৈর্হোতব্যং মুনিসত্মাঃ ॥১৩১ 

অফৌত্তরং সহত্ং বা শতমস্টোত্তরং তু বা। 
হোতব্যমাজ)ং পশ্চাত, তথা মন্ত্রতুষটয়ম্ ॥১৩১ 
বৈকুণ্ঠপার্ধদং হোমং পায়সেন ঘ্বৃতেন বা। 
সমাপ্য হোমং হবিষঃ শেষং তস্মৈ নিবেদয়ে ॥ 
চতুর্মন্বাংশ্চতুর্বেদাংশ্চতুর্দিক্ষ জপেততঃ ॥১৩২ 

তত্র জাগরণং কুর্য্যাদ্ গীত-বাদিত্র-নর্তকৈঃ। 
রজন্যাং তু ব্যতীতায়াং স্ত্াত্ব। নগ্যাং বিধানতঃ ॥১৩৩ 

আধানাদি সংক্কারকন্্ম পর্য্যস্ত সমাপন করত পরে 
হোম আরস্ত করিবে ।১২৪-২৬ 

পায়সের দ্বারা ও গোদ্বতযুক্ত তিল ও ব্রীহি দ্বারা 
চারিটি বৈষ্ণবসূক্ত (পুরুষসূক্ত ) মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক 
পায়স হোম করিবে। হিরণ্যগর্ভ-সূক্ত দ্বারা ও শ্রীসূক্ত 
দ্বারা এবং “অহং রুদ্রেভিঃ” ইত্যাদি দেবীসৃক্ত দ্বারা 
গব্যঘত যোগে হোম করিবে ।১২৭-২৮ 

“ত্বমগ্নে” ইত্যাদি সৃত্ত দ্বারা প্রতিবেদমন্ত্রে তিনবার 

করিয়া হোম করিবে। “অস্য বাম” ইত্যাদি সৃত্ত 
দ্বারা প্রতিমন্ত্রে ব্রীহি যৌগে হোম করিবে ।১১৯ 

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! “অঙ্মিং নরো দীধিতিভিঃ” ইত্যাদি 
সুক্ত ছ্বার৷ গ্রতিবেদমন্ত্রের উচ্চারণে অঙ্থথ ও বিল্ব- 
সমিধ দ্বারা হোম করিবে ।১৩০ 

অষ্টোত্বর সহত্র বা অফ্টোত্তর শত আজ্যহোম 
করিবে। পরে মন্ত্রতুষ্টয় দ্বারা ঘ্ৃত কিম্বা পায়স 
দিয়া উ্ীবিষুণর পার্দগণের হোম করিবে। হোম 
সমগ্ত করিয়া অবশিষ্ট ঘ্বৃতাদি শ্রীহরিকে নিবেদন 
করিবে । পরে চারিদিকে চাঁরিটি মন্ত্র ও চতুর্বেদ পাঠ 
করিবে ।১৩১-৩২ 

সেই রাত্রি গীত, বান ও নৃত্য প্রভৃতি দ্বার! উত্সব 

বৈকুণ্ঠতর্পণং কুর্য্যাদৃত্বিগ ভি্রাঙ্গণৈ সহঃ 
তর্পয়িত্বা পিতৃন্ দেবান্ বাগযতা ভবনং বিশে ॥১৩৪ 

আচম্য পুর্বব পুজাং কৃত্ব। হোমং সমাচরেৎ | 
জুহুয়াদ্ ব্রাহ্মণ: স্তৃত্যৈঃ সুক্তৈশ্চ ঘ্বৃতপায়লমূ ॥১৩৫ 
পৌরুষেণ তু সুক্তেন শ্রীসূৃক্তেন তখৈব চ। 
বৈকু্টপার্ষদং হুত্বা কর্মশেষং সমাপরেহ ॥১৩৬ 

নয়নোন্মীলনং কুর্ধ্যাৎ, সথমুহূর্তেন বৈষ্ণবঃ 

মহাভাগবতঃ শ্রেষ্ঠঃ সৃক্মহেমশলাকয়া ॥১৩৭ 

দ্বয়েনৈব প্রকুর্বীত নয়নোন্মীলনং হরেঃ | 
নিবেশ্য ভদ্রগৈঠে তু স্াপয়ে€ স্থুসমাহিতঃ ॥১৩৮ 

সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সুক্তৈর্ধত্বিজঃ কলশোদকৈঃ | 
ততস্তম্মধ্যমং কুস্তমাদায় দ্বিজসভভভমঃ ॥১৩৯ 

স্নাপয়েন্মন্্ররহ্থেন শতবারং সমাহিতঃ | 

সৌবর্ণেন চ তাগ্রেণ শঙ্খেন রজতেন বা ॥১৪০ 
সাপে পিসি পি আপ পশলা 

করিয়া অতিবাহিত করিবে । রজনী অতীত হইলে 

যথাঁবিধি নদীতে স্নান করত শ্্রীবিষুুর তর্পণ করিবে। 
পুরোহিত ব্রাহ্মণদের সহিত দেবতর্পণ ও পিতৃতর্পণ 
সমাপ্ত করিয়া! বাগযত হইয়া স্বভবনে প্রবেশ করিবে। 

পূর্বব আচমন করিয়া যথাবিধি ব্রহ্মার হোম করিবে। 

স্তবোপযোগি স্ক্তমন্ত্র দ্বারা ঘ্ৃতমিশ্রিত পায়সাবনযোগে 

হোম করিবে 1১৩৪-৩৫ 

পুরুষ সৃক্ত ও শ্রীসূক্ত দ্বার শ্রীবিষুর পরিষদ্গণের 
হোম করিয়া অবশিষ্ট কন্ম সমাপ্ত করিবে । মহাভাগবত 

বৈষ্ুবগণ সূঙ্গন ন্বর্ণশলীকা দ্বারা শুভমুহুর্তে শ্রীবিষুর 
প্রতিবিম্বের নয়ন উন্মীলিত করিবে (ইহাই চঙ্ষুর্ণিন 

নামে প্রসিদ্ধ)। দুইটি পদার্থ দিয়াই শ্রীহরির 

নয়নোন্মীলন হইতে পাঁরে। পরে মঙ্গলময় গীঠে (আসনে) 
সংস্থাপিত করিয়া একা গ্রচিত্তে ্ লান করাইবে ।১৩৬-৩৮ 

খত্বিক্গণ পুরুষসূক্তা'দি সমস্ত বিষুসুক্ত দ্বার বেদীর 

মধ্যন্থিত কুস্ত গ্রহণপূর্বক এ কলসের জল দিয়া 
শ্রেষ্ঠমন্তরত্ব উচ্চীরণপূর্ববক একাগ্রমনে শতবার 
নান করাইবে। স্থবর্পপাত্র বা তাম্রপাত্র অথবা 

শঙ্খ বা রজতপাত্র্থ জল দ্বারা কিংবা পঞ্চামৃত ও 

পঞ্ণগব্য অথবা তুলসীমিশ্রিত জলঘার! স্নান করাইয়া 



বঙ্ধহা ত-স্থৃতিঃ ৭ 

শ্নাপ্য পঞ্চাম্বতৈর্গ ব্যৈরুদ্ধৃত্য শুভচন্দনৈঃ | 
মন্ত্রেণ স্াপযিত্বা৷ চ তুলসীমিশ্রিতৈর্জলৈঃ ॥১৪১ 
বাসোভিভূঘিণৈঃ সম্যগলঙ কুত্য চ বৈষ্ণবঃ | 
উপচারৈঃ সমভ্যর্চয পশ্চান্গীরাজয়েত্বদ। ॥১৪২ 
অলঙ্কৃতে শুভে গেহে গীঠে সংস্থাপয়েদ্ধরিম্। 
সুক্তেনোত্তানপাদস্য দৃঢ়ং স্থাপ্য স্খাননে ॥১৪৩ 
অফ্টোত্তরশতং বারং শুভমন্ত্রতুষ্টয়াৎ | 
ধ্যাত্বা পুষ্পাঞ্জলিং দগ্াম্মহাভাগবতোত্তমঃ ॥১৪৪ 
নত্বা গুরূন্ পরং ধান্সি স্থিতং দেবং সনাতনম্ | 

ধ্যাত্বৈব মন্ত্ররত্বেন তন্মিন্ বিন্বে নিবেশয়ে ॥১৪৫ 
অর্চয়িত্বোপচারৈস্তর মঙ্গলানি নিবেদয়েৎ | 
দর্পণং কপিলাং কন্তাং শঙ্খং দুর্বাক্ষতান্ পয়ঃ ॥১৪৬ 

মৌবর্ণমাজ্যং লাজাংশ্চ মধু-সর্ষপমঞ্জনম্। 
এবং ব্রয়োদশে মাসি মঙ্গলানি নিবেদয়েশ ॥১৪৭ 

নানাবিধ বন্ত্র ও ভূষণ দ্বারা স্থসজ্জিত করিবে । পরে 

বিবিধ উপচার দ্বারা পূজা করিয়া আরাত্রিক 

করিবে ।১৩৯-৪২ 

পরে সুশোভিত গৃহের (মন্দিরের ) লীঠাসনে 
শ্রীবিষুর সূক্তমন্ত্রের দ্বারা! সখাসনে শ্রীহরিকে সংস্থাপিত 
করিবে ।১৪৩ 

অনস্তর মহাভাগবত বৈষযব শ্রেষ্ঠ শুভ মন্ত্রতুষ্টয় 
অফ্টোত্তর শতবার জপ করত ধ্যান করিয়া পুষ্পাগুলি 
দান করিবে। পরম ধামে সংস্থিত সনাতন দীপ্তিময় 

প্রীবিষুকে প্রণাম করিয়া সেই প্রতিমুদ্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
করিবে ।১৪৪-৪৫ 

নানাবিধ উপচারে পুজা করিয়৷ মঙ্গল দ্রব্যসকল 

দেবতাকে দান করিবে । দেবতাকে দপণ, কপিলা 

কন্যা) শঙ্খ, দূর্ববা, অক্ষত, ছুষ্ধ, পানীয় জল, স্বর্ণপাত্রস্থ 
বত; খই, মধু, সর্প ও কজ্জল প্রভৃতি মাঙ্গল্য্রব্য 
ত্রয়োদশ মাসে শ্রীহরিকে নিবেদন করিবে 1১৪৬-৪৭ 

উক্তরূপে যথাযথ মন্ত্রে দশবিধ মুদ্রা এ প্রতিমূর্তিকে 
প্রদর্শন করাইবে। ঘথাবথ মন্ত্রে সভক্তি সহত্রসংখ্যক 

পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পরে তক্তিপূর্বক একা গ্রচিতে 
১৩ 

তখৈব দশ মুদ্রোণ্চ মন্ত্রেণেব লমীক্ষয়েত, । 
তদ্থিন্বমুত্তিং মন্দ্রেশ পশ্চান্দপশতানি তু ॥১৪৮ 
পুষ্পাণি দগ্যান্তক্ত্যা চ জপেচ্চ সুলমাহিতঃ | 
মতিলৈস্তগুলৈঃ শুৈজহিয়াচ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥১৪৯ 
আশিষো বাচনং কৃত্বা দীপৈনীরাজয়েতদা | 

ভোজয়িত্বা ততো বিপ্রান্ দক্ষিণাভিন্চ তোষয়েৎ॥১৫০ 

আচার্য মৃত্বিজশ্চাপি বিশেষেণ সমর্চয়েৎ । 

তদগ্রিং সংগ্রহেন্গিত্যং হোমার্থং পরমাত্মনঃ ॥৯৫১ 

ত্রিরাত্রমুৎসবং তত্র কৃর্ধ্যাচ্ছক্ত্যা যতাত্মবান্। 

বৈষঝুবৈঃ পাপশান্ত্যর্থ তত্র পুষ্পাঞ্জলিং চরে ॥১৫২ 
আজ্যেন চরুণ! বাপি হোমং কুর্বাত বৈষ্ণবঃ। 
প্রত্যহং ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ বৈঝনান্ ঘ্বৃতপায়নমৃ॥১৫৩ 

তম্মৃতি প্রীতয়ে শক্ত্য। দগ্ভাদ্ বানাংসি দক্ষিণাঃ | 

কুরধ্যাদবভৃথেষ্টিঞ্চ মহাভাগবতৈঃ সহ ॥১৫৪ 
৬ পপ পাপা শা শা পপ সাজ লাজ 

জপ করিবে। অতঃপর ব্রাধ্ধণত্রেঠগণ সতিল শুত্রব্ণ 
তগু,ল দ্বারা হোম করিবে ।১৪৮-৪৯ 

হোমান্তে শান্ত্যাশীর্বাদ-বাক্যের পর দীপ দ্বারা 

আরাত্রিক-কাধ্য সমাপন করিবে । তারপর ব্রাহ্মণদদিগকে 

ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দান করত তাহাদিগকে সন্তুষ্ট 
করিবে 1১৫০ 

আচার্যকে ও প্বত্বিক্গণকে বিশেষরূপে সন্মানিত 

করিয়া তৃপ্ত করিবে । পরমাত্মা শ্রীহরির প্রাত্যহিক 
হোমের জন্য এ অগ্নি সংগ্রহ করিয়া রাখিবে 1১৫১ 

সংযতচিত্ত বৈষ্ণব যথাশক্তি ত্রিরাত্র উতমব করিয়া 

পাপক্ষালনের জণ্য বৈষ্ণবগণের সহিত মুক্তিতে পুষ্পাঞ্জাল 
দান করিবে 1১৫২ 

বৈষ্ণবগণ ঘ্বতের দ্বারা কিংবা! চরুর দ্বারা হোম 
করিবে। প্রতিদিন বৈষ্ব্দিগকে ঘ্ৃতমিশ্রিত পায়সান্ন 
বারা ভোজন করাইবে 1১৫৩ 

এ মুদ্িময় শ্রীবিষুনু প্রীতির জন্য যথাশক্তি বন্্রাদি 
দক্ষিণা দিবে ও মহীভাগবত বৈষবদের সহিত অবভৃথ,. 
যাগ করিবে ।১৫৪ 
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সহত্রনামভিবিষ্কোঃ সুক্তৈবিষ্ণপ্রকাশকৈঃ | 
নগ্ামবভূথং কৃত্বা তর্পয়ে পিতৃদেবতাঃ ॥১৫৫ 

অস্য বামেতি সুক্তেন পায়সং মধুসংযুতম্ । 
আজ্যেন মুলমন্দ্রেণ সহতঅং জুহ্ুয়াতিদা ॥১৫৬ 

আশিষে বাচনং কৃত্বা ভোজয়েদ্ দ্বিজসভমান্। 
এবং সংস্থাপয়েদ্দেবমর্চষেদ্ বিধিনা তা ॥৯৫৭ 

গৃহাগয়াং স্থাপনে তু লঘুতত্ত্রং সমাচরেণ্। 
অধিবাস-নৈবেগ্যািমন্ত্রমত্র বিবজ য়ে ॥১৫৮ 

একত্র পঞ্চগব্যেযু বিনিক্ষিপ্য পরেহহনি । 
পঞ্চাম্বতৈঃ স্রাপয়িত্বা পশ্চাছুদ্বর্তনাদিকম্ ॥১৫৯ 
আদায় কলশং শুদ্ধং পবিভ্রোদকপুরিতম্ ৷ 

নিক্ষিপ্য পঞ্চরত্বানি স্বর্ণ তুলসীদলম্ ॥১৬০ 
চন্দনাক্ষতদুর্বাশ্চ তিলান্ ধাত্রীশ্চ সর্ষপমূ। 
অভিমন্ত্্য কুশৈঃ পশ্চাম্মক্রত্বেন বৈষ্ণবঃ ॥১৬৯ 

শ্রীবিষ্র সহক্রনাম দ্বারা ও মাহাত্য-প্রকীশক 

সৃক্তগুলি দ্বারা নদীজলে অবভূথ-ন্ান করিয়া পিতৃগণ 
ও দেবগণকে তর্পণ করিবে 1১৫৫ 

“আস্ বাম” ইত্যাদি সুক্ত পড়িয়া মূলমন্ত্র উচ্চা্ণণ- 

পূর্বক ঘ্বৃত দ্বীরা ও মধুসংযুক্ত পায়স দ্বারা সহতআ্র হোম 

করিবে 1১৫৬ 
পরে শীল্ত্যাশীর্বাদ করিয়া বৈষ্ণব ব্রাহ্গণশ্রেষ্ঠদিগকে 

ভোজন করাইবে। এইরূপে যথাবিধি দেবতার পুজা 
ও প্রতিষ্ঠা করিবে 1১৫৭ 

নিত্য গৃহ পুজাতে ও নিত্য দেবমুতি স্থাপনে স্বল্ল 
আড়ম্বরাদি ও সংক্ষিপ্ত বিধির ব্যবহার করিবে। 

নিত্যপূজায় অধিবাঁস ও নৈবেছ্াঁদি উপচারের তত্তৎ মন্ত্র 
পরিত্যাগ করিবে । পঞ্চগব্যের দ্রব্যগুলি একসঙ্গে মিলিত 

করিয়া! পরদিন পঞ্চামৃত সহযোগে স্নান করাইয়। পরে 
উদ্বর্তনাদে দান করিবে ।১৫৮-৫৯ 

পবিত্র্জলপুর্ণ শুদ্ধ কলস গ্রহণ করত তাহাতে পঞ্চরত্ব 
নিক্ষেপ করিয়া পরে তাহাতে স্থুবণ ও তুলসীদল প্রদান 

করিবে ।১৬৬ 

বৈষ্ণব সচন্দন আতপতগুল, দূর্বা, তিল, আমলকী, 

শতবারং সহজ্রং ব! মন্ত্রেণেবাভিষেচয়েশ | 
সর্বৈশ্চ বৈষুবৈঃ সুক্ৈর্গায়ত্র্যা বৈষ্ণবেন চ ॥১৬২ 
নামভিঃ কেশবাগ্ৈশ্চ সবৈর্মক্্রৈশ্চ বৈষুবৈঃ | 
স্াপ্য বস্ত্রিভূধণৈশ্চ শুভে ধান্যে নিবেশয়েন, ॥১৬৩ 
স্থগডিলেহগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্য ইখ্াধানাদি পুর্ববু | 
হোমং কুর্ধ্যাদ্ গবাজ্যেন পারসান্নেন বেষ্বঃ ॥১৬৪ 
কর্তুরোৌপাননাগ তু হোমযাত্র বিশিষ্যাতে | 
প্রত্যুচং বৈষ্ণবৈঃ সুক্তৈজূহিয়াদ্ ঘ্বৃতপারপম্ ॥১৬৫ 

অসবামেতি সুক্তেন গবাজ্যং জুহুয়াত্ততঃ | 

মন্ত্রবত্েন জুন্ুয়াদস্টোত্তরসহত্রকম্ ॥১৬৬ 
তদ্দিম্বমৃতিমন্ত্রেণ তিলহোমং তথৈব চ। 
অবিজ্ঞাতস্ত তম্মান্ত্রং মূলমন্জ্রেণ বা যজে২ ॥১৬৭ 

যজেচ্ছ ভ্রু প্রকাশৈশ্চ গায়ত্র্যা বিষুসংজ্বয়া | 
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হোমং কৃত্বা হোমং সমাপয়েহ ॥৯৬৮ 

০ 

সর্ষপ দিয়! কুশের দ্বারা এ জল অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্ররত্ব 
দ্বারা শতবার বা সহজঅবার দেবতাকে অভিষেক করিবে । 

তাহাতে সমস্ত বিঞুবিষয়ক সুক্ত ও বিষুগাসত্রীর প্রয়োগ 
করিবে ।১৬১-৬২ 

কেশবাদি নাম উচ্চারণপূর্বক সমস্ত বিষুবিষয়ক মন্ত্র 
দ্বারা স্ম(ন করাইয়া নানাবিধ বন্জ্র ও ভুষণ দ্বারা স্থশোভিত 
করত ধান্যসমদ্থিত পাত্রে সংস্থাপিত করিবে 1১৬৩ 

স্থগিলে অগ্নিস্থাপন পূর্বক পূর্ববৎ ক্রমে কাষ্ঠাদির 
আধান করিবে অর্থাৎ যজ্ঞীয় কান্ঠ, দত ও অন্যান্য) 
দ্রব্যের সঞ্চয় করিবে । বৈষঞ্ণবগণ তখন গব্যদ্ধতের 

দ্বারা ও পায়সান্ন দ্বার হোম করিবে 1১৬৪ 

নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠাযি ব্যক্কির প্রত্যহ উপাসনা অগ্নিতে 
ভোম করা বিধেয়। বৈষ্ণবসুক্তের প্রতিমন্ত্রে ঘুতমিজ্রিত 

পশয়স ছার] হোম করিবে ।১৬৫ 

“অস্থয বাম” ইত্যাদি সৃক্ত দ্বারা মন্ত্ররত্ব উচ্চারণপূর্বক 
গবাস্বতের দ্বারা অফ্টোত্তর সহল্স হোম কবিবে। 
প্ররতিঘুণ্তির নির্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণপুর্বক ঘ্বৃতঘুক্ত তিলের 
ঘারা হোম করিবে। এ মন্ত্র না জানা থাকিলে মুলমন্্ 
দ্বারাও হোম কর্তব্য ।১৬৬-৬৭ 
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নয়নোম্মীলনং কৃত্বা! সৌবর্পেন কুশেন বা। 
নিবেশ্টাবাহয়ে গীঠে মন্ত্ররত্বেন বৈষ্ণবঃ ॥১৬৯ 

মন্ত্রেণৈবার্চনং কৃত্া পশ্চাৎ পুষ্পাঞ্জলিং জে । 
তম্মিন্ বিশ্বে তু তম্মৃতিং ধ্যাত্ব! নিয় তমানসঃ ॥১৭০ 
অক্টোতুরসহতস্ত দ্যা পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ। 
সর্বেশ্চ বৈষ্কবৈঃ সুজৈর্দগ্যাৎ পুষ্পাণি বৈষ্ঠবঃ ॥১৭১ 
ব্রাহ্মণান্ ভোজযে পশ্চাৎ পায়সান্নং ঘৃতাগ্িতম্ । 

শক্ত্য। চ দক্ষিণাং দত্্া বিশেষেণার্চয়েদ্ গুরুমূ ॥১৭২ 

সহত্নামভিঃ স্তৃত্বা আশীভিরভিবাদয়েৎ। 
প্রদক্ষিণ-নমন্কারান্ কুবাঁতাত্র পুনঃ পুনঃ ॥১৭৩ 
প্রসীদ মম নাথেতি ভক্ত্যা সম্প্রার্থয়েদ্ বিভূম্। 
দী্তৈনীরাজয়েৎ পশ্ঢাচ্ছক্ত্যা তেন সমাহিতঃ ॥১৭৪ 
হুতশেমং হবিঃ প্রাশ্য জণ্ত। মন্ত্রন্ুতমষ্ 

ধ্যায়ন্ কমলপত্রাক্ষং ভূমৌ স্বপ্যাৎ কুশোভরম্ ॥১৭৫ 

সৌন্দধ্য প্রকাশক জ্বভঙ্গীসহকারে বিষুণগায়নরী 
দ্বারা শ্রাবিষুর পরিষদ্গণের হোম করিয়া হৌম সমাপ্ত 
করিবে ।১৬৮ 

বৈষ্ণব নর্ণ-শলাকা দ্বারা কিংবা কুশের দ্বারা নয়ন 
উন্মীলিত ( চক্ষুর্দান ) করিয়া পীঠে সংস্থাপনপূর্বক মন্ত্ররতু 

উচ্চীরণ করত আবাহন করিবে ।১৬৯ 

মন্ত্রের দ্বারা পুজা! করিয়া পুম্পাঞ্জলি দান করিবে। 
সংযতচিত্বে সেই প্রতিযুক্তিতে সেই দেবতার ধ্যান করিয়া 

অফ্টোত্তর সহত্র পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে ।১৭০ 

বৈষ্ণবপ্রধান যাজ্ভিক সমস্ত বৈষ্ণবসুক্ত উচ্চারণপুর্বক 
পুষ্পসমূহ দান করিবে। পরে ব্রাক্ষণদিগকে ভোজন 
করাইবে। ঘুতসমদ্থিত পায়স ব্রাঙ্ষণভোজনে দান 

করিবে। যথাশক্তি তাহাদিগকে দক্ষিণা দিবে। পরে 

শ্লীগুরুদেবকে বিশিষ্টরূপে পূজা করিবে ।১৭১-৭২ 

সহত্রনাম দ্বার] ইহরির স্তব করিয়া প্রণাম করিবে। 

পরে প্রদক্ষিণান্তে পুনঃ পুনঃ নমক্ষার করিবে । “হে নাথ! 

আমীর প্রতি প্রসন্ন হউন” এই কথা ভক্কতি-সহকারে 

প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিবে। পরে তিনি যথা শক্তি 

সমাহিত হইয়! প্রদীপ্ত দীপাবলি দ্বারা আরাত্রিক করিবে। 

এবং গৃহাচ্ণবিশ্বস্থয বিষুণং সংস্থাপ্য বৈষ্তবঃ। 
অচয়েদ্ বিধিনা নিত্যং যাবদ্দেহনিপাতনম্ ॥১৭৬ 

শালগ্রামশিলায়ান্ত পুজনং পরমাত্মনঃ 
কোঁটিকোটিগুণাধিক্যং ভবে্দত্র ন সংশয়ঃ ॥১৭৭ 
ন জপ! নাধিবাসশ্চ ন চ সংস্থাপনক্রিয়। | 
শালগ্রামাচনে বিষ্ু্তন্মিন্ সন্নিহিতস্তথা ॥১৭৮ 

মূর্তীনান্ত হরেন্তস্য যস্তাং প্রীতিরনুত্তমা । 
তম্যামেব তু তাং ধ্যাত্বা পুজয়েৎ তদ্বিধানতঃ ॥১৭৯ 
মুত্ন্তরমবিন্ধে তু ন যষ্টব্যং তদেব তৎ। 
শালগ্রামশিলায়ান্ত যষ্টব্যা ইফটমৃত ঘবঃ ॥১৮০ 
অচ্নং বন্দনং দানং প্রণামং দর্শনং নৃণাম্। 
শালগ্রামশিলায়ান্ত্ সর্বং কোটিগুণং ভবে ॥১৮১ 

সম্নাতঃ সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্জেষু দীক্ষিতঃ | 
ঘো বহেচ্ছিরস। নিত্যং শালগ্রামশিলাজলম্ ॥১৮২ 

পাপা পাপ পাপ শপ জা পিীশীশিশশি ও 

হৃতশেষ ঘ্বত ভোজনের পর দেবতার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জপ 
করিয়া এ পল্মলোৌচন ঞ্রীহরিকে চিন্তা করিতে করিতে 

ভূমিতে কুশ-শধ্যায় শয়ন করিবে ।১৭৩-৭৫ 
বৈষ্ণব এইরূপে গৃহদেবতার প্রতিমাতে শ্রীবিষুকে 

সংস্থাপিত করিয়া দেহপাঁতের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যহ যথাবিধি 
অঙ্চন। করিবে 1১৭৬ 

শালগ্রাম-শিলাতে পরমাত্বা শ্রীহরির এইরূপে 
পুজা কোটিকোটিগুণে শ্রেষ্ঠ,_ইহাতে সন্দেহ নাই। 
শালগ্রামে শ্রীবিষুণর পুজায় তাদৃশ অধিবাস, জপ ও 
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই । শালগ্রামে শ্রীবিষুর নিত্যই 
ন্প্রতিষ্ঠিত। শ্রীহরির মুন্তিসমূুহের মধ্যে যে মুন্তিতে 

সমধিক গ্রীতি হয়, সেই মুন্তিতেই শ্রনবিষুঃর ধ্যান করত 
যথাবিধি পুূজ। করিবে ।১৭৭-৭৯ 

অনভিপ্রেত মুর্তিতে বা অসুন্দর প্রতিবিন্থে পুজা 

করিবে না। কিন্তু শালগ্রামশিলাতে স্বীয় ইফ্টদেব- 

দেবীর পুজা অবশ্যই বিখেয় ।১৮০ 

শালগ্রাম শিলাতে স্বীয় ইউ দেব দেবীর ও ভগবান্ 

বিষু্র পূজা, বন্দনা, দীন, প্রণীম, দর্শন, মনুস্তের কৌটি 
কোটি গুগ ফলদায়ক সন্দেহ নাই ।১৮১ 



৮৬ ূ আধ্যম্শাহ 

অসত্যকথনং হিংসামভঙ্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণম্ | 
শালগ্রামজলং পীত্বা সর্বং দহতি তৎক্ষণাৎ ॥১৮৩ 
স্বিজানামেব নান্যেষাং শালগ্রামশিলাচ্নম্। 
বালকুষ্ণবপুর্দেবং পুজয়েতদ্ দ্বিজঃ সদা! ॥১৮৪ 
পঠেদ্ বাইপ্যচয়েদ্ বিষু্ং বিশিষ্টঃ শৃদ্রযোনিজঃ । 
স্থলে হৃদয়ে বাহপি পুজয়েতদ্ দ্বিজঃ সদা ॥১৮৫ 
বারাহং নারসিংহঞ্চ হয়গ্রীবঞ্চ বামনম্ | 
ব্রাহ্মণ পৃজয়েদ্ বিষুঃং যজ্জমুতিঞ্চ কেবলমূ্ ॥১৮৬ 
কষত্রিয়ঃ পুজয়েদ্ রামং কেশবং মধুসুদনমূ | 
নারায়ণং বাস্থদেবমনস্তঞ্চ জনার্দ্নম্ ॥১৮৭ 
গ্রহ্য্মমনিরুদ্ধঞ্চ গোবিন্দঞ্চাচ্যুতং হরিম্। 
সহ্বর্ষণং তথা কৃষ্ণং বৈশ্য? সংপুজয়েভদা ॥১৮৮ 

যেব্যক্তি শালগ্রাম-শিলার চরণামৃত ম্তকে ধারণ 
করে, সে সমস্ত তীর্থে স্লান-জন্য ফল ও সমস্ত যজের 
দীক্ষিত হইয়া যজ্ঞ কার্য্ের ফল লাঁভ করে ।১৮২ 

শীলগ্রাম-শিলার স্ানীদি জল ষে পান করে, তাহার 
অসত্য-কথন, হিংসা, অভক্ষ্যভক্ষণজনিত সমস্ত পাপ 
তশুক্ষণা নষ্ট হইয়া যায়।১৮৩ 

ঘ্বিজাতিদেরই কেবল শালগ্রামশিলা-পূজার অধিকার, 
অন্ত কোনও বর্ণের শালগ্রামশিলা-পূজার অধিকার 
নাই। স্ত্রতরাং দ্বিজগণই সর্বদা বালকুষ্ণ-শরীর ভগবান্ 
নারায়ণকে শালগ্রাম-শিলায় পূজা করিবে ।১৮৪ 

বিশিষ্ট (সাত্বিক) শৃদ্রবংশে জাত ব্যক্তি বিষু- 
বিষয়ক ভাগবতাদি পাঠ ও স্রীবিষুুকে পুজা করিবে। 
কিন্তু শালগ্রাম-শিলায় স্ঃগ্ডিলে বা ম্বহ্ৃদয়ে কেবল দ্বিজগণই 
শ্রীবিষুবর পুজা! করিবে 1১৮৫ 

্রাক্মণগণ বরাহ-মুক্তি, নারসিংহ মুক্তি, হয়গ্রীব-মুন্তি 
ও বামন-মু্ধিতে যঙ্জমুত্তি ভগবান্ শ্রীবিষণর পূজা 
করিবে ।১৮৬ 

ক্ষত্রিয় শ্রীরামচন্দ্র, কেশব, শ্রীমধুস্দূন, নারায়ণ, 
বাস্ুদেঘ, অনস্ত ও জনার্দনকে পুজা করিবে ।১৮৭ 

বৈশ্যাণ প্রদ্যুন্ণ। অনিরু্ধ, গোবিন্দ, অচ্যুত, শ্রীহরি, 
সন্বর্ষণ ও শ্রীকৃষ্ণকে পুর্জা কলিবে। শুত্রগণ বালগোপাল* 

বালং গোপালবেষং বা পুজয়েচ্ছ,দ্রেযোনিজঃ | 
সর্বএব হি সংপুজ্যা বিপ্রেণ মুনিলত্মাঃ ॥১৮৯ 
সর্ব্বেহপি ভগবম্মান্ত্রা জণ্তব্যাঃ সর্বসিদ্ধিদাঃ। 
তশ্মাদ্ দ্বিজোতমঃ পুজ্যঃ সর্বেষাং ভূতমিচ্ছতাম্ ॥১৯০ 
পঞ্চ সংস্কারলম্পন্নে! মন্ত্রত্বার্থকোবিদঃ। 
শালগ্রামশিলায়াং তু পুজয়েৎ পুরুষোত্তমম্। 
পুঁজিতস্তলসীপব্রৈর্দ্া্ধি সকলং হরিঃ ॥১৯১ 
যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে বিপ্রঃ শালগ্রামশিলা গ্রতঃ | 
পিত্ণাং তত্র তৃপ্ডিঃ স্যাদ্ গয়াশ্রাদ্বাদনস্তরমূ ॥১৯২ 
জণ্তং হুতং তথা দানং বন্দনঞ্চ ততঃ ক্রিয়া । 
শালগ্রামসমীপে তু সর্বং কোটিগুণং ভবেহ ॥১৯৩ 
ধ্যাত্বা কমলপত্রাক্ষং শালগ্রামশিলোপরি | 
পৌরুষেণ তু সুক্তেন পুজয়ে পুরুষোত্তমম্ ॥১৯৪ 

বেশধারী ভগবান্ বিষু্র পুজা করিবে। সমস্ত মূর্তির 
পুজা ব্রাহ্মণ দ্বারাই করাইতে হইবে ।১৮৮-৮৯ 

সমজ্ত বিষয়ে সিদ্ধিকামী ব্যন্ডিগণ ভগবদ্বিষয়ক 
সমন্ত মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণ দ্বারাই জপ করাইবে। ( ইহা 
কাম্যকর্ম-বিষয়ে। অকামবিষয়ে নিজেই জপ করিবে )। 
স্থতরাং উন্নতিকামী সকল ব্যক্তিরই বিশেষভাবে 
ব্রাহ্মণগণ পুজনীয় | পঞ্চসংস্কারসম্পন্ন মন্ত্ররত্বের 
অর্থতত্ববিৎ ব্রাঙ্গণ শালগ্রাম-শিলাতে ভগবান্ 
পুরুযোত্তমের পূজা করিবে । তুলসীপত্রাদি দ্বার! শ্রীহরি 
পুজিত হইয়া সকল বাঞ্ছিত ফল দান করিয়া থাকেন। 
১৯০-৯১ 

যে ব্যক্তি গয়াশ্রাঙ্ধের পর অর্থাৎ বাঁর্ধিক শ্রান্ধে 
শালগ্রাম শিলাকে সমীপে: রাখিয়া শ্রাদ্ধ করিলে, & 
শ্রাদ্ধে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হইয়া থাকে 1১৯২ 

শালগ্রাম-শিলার সমীপে যাহা জপ, হোম, দান ও 
বন্দনা যাহ কিছু করা যায়, তাহার কোটিগুণ ফল হইয়া 
থাকে। শালগ্রামশিলাতে কমলদললোচন পুরুযোত্তম 
শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া পুরুষসূক্ত-মন্ত্র দার! তীহার 
স্নান-পূজাদি করিবে । অনুষ্ট,ভ-সৃক্তের ত্রিষউ,প্ ছন্দ, 
জঅগতকারণ পুরুষ '্রীবিধুঃ দেবতা এবং নায়ায়ণ খষি 
জানিষে 1১৯৩-৯৫ 



বন্ধহারীত স্মৃতিঃ ৮১ 

আমুষট,ভম্ত সূক্তস্য ব্রিষট,প্ছন্দোহস্য দেবতা। 
পুরুযো যো জগদ্বীজমৃযিরারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥১৯৫ 
প্রথমাং বিন্যামেদ্ বামে দ্বিতীয়াং দক্ষিণে করে । 

তৃতীয়াং বামপাদে তু চতুর্থীং দক্ষিণে তথা ॥১৯৬ 

পঞ্চমীং বামজানৌ তু যষ্টীং বৈ দক্ষিণে তথা । 
সপ্তমীং বামকট্যাং তু হাষ্টমীং দক্ষিণেহপি চ ॥১৯৭ 
নবমীং নাভিদেশে তু দশমী হৃদি বিন্যসেৎ | 

একাদশীং কদেশে দ্বাদশীং বামবাহুকে ॥১৯৮ 

ভ্রয়োদশীং দক্ষিণে তু স্বান্তাদেশে চতুদশীম্ | 
অক্ষোঃ পঞ্চদশীং মুগ্নি ষোড়শীঞ্েব বিন্যসেহ ॥১৯৯ 

এবং ন্যাসবিধিং কৃত্যা পশ্চাদ্ ধ্যানং সমাচরেত | 

সহত্রার্ক প্রতীকাশং কন্দর্পাযুতসন্নিভমূ ॥২০০ 

যুবানং পুগুরীকাক্ষং সর্বাভরণভূমিতমূ । 
গীনবৃত্তায়তৈদেভিশ্চতুভিভূষণাম্বিতৈঃ ॥২০১ 

প্রথম খকৃকে বামকরে বিশ্যন্ত করিবে. দ্বিতীয় খাকৃকে 

দক্ষিণকরে, ততীয় খক্ৃকে বামপাদে, চতুর্থ খক্কে 

দক্ষিণপাঁদে, পঞ্চম খক্কে বাম জানুতে, ষষ্ঠী খক্কে 
দক্ষিণজানুতে, সপ্তম খকৃকে বামকটিতে, অষ্টম ধাক্কে 

দক্ষিণকটিতে, নবম খক্কে নাভিতে, দশম খক্কে হৃদয়ে, 
একাদশ খক্কে কদেশে; দ্বাদশ খকৃকে বামবানুতে, 

ত্রয়োদশ খক্কে দক্ষিণবাছুতে, চতুর্দশ ধক্কে মুখে, 

পঞ্চদশ খাকৃকে চক্ষুদ্ঘয়ে এবং ষোড়শ খক্কে মস্তকে 

বিশ্যস্ত করিবে ।১৯৬-৯৯ 

এইরূপে যথাবিধি শ্তাস সমাপ্ত করিয়া ধ্যান করিবে। 

যথা_ভগবান্ শ্রীবিষুণ সহতসূ্যতৃল্য তেজোমগুল 
মণ্ডিত, অযুত কন্দপ্পতুল্য সৌন্দর্যবিশিষ্ট, যুবক, 

পুগুরীকদলের হ্যায় নয়নঘয়, সমস্ত আভরণে অলঙ্কত, 

লুল, গোলাকার, সুদীর্ঘ ভূষণান্বিত চতুর্বান্ছ দ্বারা চক্র, 

পত্স, গদা ও শঙ্খ ধারণ করিয়া আছেন, পরিধানে 

পীতবর্ণ বসন, সর্বাঙ্গে গুর্ুবর্ণ পুষ্প শোভমান, হস্ত ও 

পাদসমূহ রক্তবর্ণ, স্ুন্গিগ্ছধ মীলবর্ণকুঞ্চিত কেশসমুহ 
দ্বারা স্থুশোভিত, লক্ষ্মী ও ধরমীদেবী দ্বারা পার্খন্বয় 

চক্রং পল্মং গদাং শঙ্খং বিভ্রাণং গীতবালসমূ। 
গুরপুষ্পানুলেপঞ্চ রক্তহস্তপদাঘুজম্ ॥২০২ 
সুক্সিপ্বনীলকুটিলকুস্তলৈরুপশোভিতম্ | 
শরিয়া ভূম্যা সমাষ্লিউপার্ধ ধ্যাত্বা সময়ে ॥২০৩ 
যথাত্মনি তথ! দেবে ন্যাসকন্ম সমাচরেত | 

আগ্যয়াবাহনং বিষ্ঠোরাসনঞ্ দ্বিতীয়য়া ॥২০৪ 
তৃতীয়য়1 চ তৎপাগ্যং চতুর্ঘযার্ঘ্যং নিবেদয়েত | 
পঞ্চম্যাচমনীয়ং তু দাতব্যঞ্চ ততঃ ক্রমা ॥২০৫ 

ষ্ঠ স্নানস্ত সপ্তম্য। বন্ত্রমপ্যুপবীতকম্। 
অফ্টম্যা চৈব গন্ধস্ত নবম্যাথ স্তুপুষ্পকম্ ॥২০৬ 
দশম্যা ধূপকঞ্চেবমেকাদশ্যা। চ দীপকমূ্। 
দ্বাদশ্ঠা। চ ত্রয়োদশ্ঠা। চরুং দিব্যং নিবেদয়েৎ ॥২০৭ 
চতুদশ্যা নমস্কারং পঞ্চদশ্যা প্রদক্ষিণমূ। 

ষোড়শ্যা শয়নং দত্ব। শেষকন্ম লমাচরেৎ ২০৮ 

আলিঙ্গিত শ্রীবিষ্ুকে এইরূপ ধ্যান করিয়া পুজা 
করিবে ।২০০-৩ 

নিজের শরীরে যেমন মন্রন্যাস করিবে, তব্রপ 

দেবতার শরীরেও করিতে হইবে। আছ্ খকের দ্বারা 

শ্ীবিষ্ণর আবাহন করিবে। দ্বিতীয় খকের ছারা 
শ্রীবিষ্ুকে আসন দান করিবে। তৃতীয় ধকের 
দ্বারা পান্চজল দিবে। চতুর্থ খকের হবার অর্থ্য 

প্রদান করিবে। পঞ্চম খকের দ্বারা আচমনীয় জল 

দিবে ।২০৪-৫ 

বষ্ট খকের দ্বারা স্নানীয় জল দ্িবে। 
কের দ্বারা বন্দ ও উপবীত দান করিবে। অফ্টম 

খকের দ্বার গন্ধ (চন্দন ) দান করিবে । নবম খকের 

দ্বারা স্্রভি পুষ্প দিবে। দশম খকের ছারা ধূপ, 
একাদশ খধকের দীপ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খকের 

পারা সুন্দর চরু দান করিবে। চতুর্দশ খকের বারা 
প্রণাম, পঞ্চদশ খকেন। দার! প্রদক্ষিণ ও ষোড়শ 

ধাকের দ্বারা শধ্যাদান করিয়া অবশিষ্ট কম সমাপ্ত 
করিবে ।২*৬৮ 

সপ্তম 



৮২ 

ন্নানবন্প্োপবীতেষু চরো চাচমনং চরে | 
সুত্বা যোড়শভির্মন্ত্েঃ ঘোড়শাজ্যাহুতীঃ ক্রমাড ॥২০৯ 
অথবাজ্যেন হোতব্যমুগ ভিঃ পুষ্পাঞ্জলিং চরেৎ। 
তচ্চ সর্বং জপেৎ সছ্যঃ পৌরুষং সুক্তমুত্ধমম্ ॥২১০ 
কৃত্বা মাধ্যাহ্নিকক্ানমুদ্ধ পুগু.ধরস্ততঃ | 
নিত্যং সন্ধ্যামুপান্তাথ ববিমণ্ডলমধ্যগম্ ॥২১৯ 
হরিং ধ্যায়ন্নগদঃ স্যাদেনসঃ শুচিরিত্যুচা | 
সাবিত্রীঞ্চ জপেতিষ্টন্ প্রাণানায়ম্য পুর্বতঃ ॥২১২ 
দৌরেণ চানুবাকেন উপস্থানজপং তথা । 
আত্মানঞ্চ পরাক্ষ্যাথ দর্ভান্তরপুটাঞ্জলিম্ ॥২১৩ 
দক্ষিণাঙ্কে তু বিন্যস্ত জপযজ্ঞাপ্তয়ে বুধঃ। 
সব্যাহ্ৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং তু জপেত্দা ॥২১৪ 
শক্ত্যা চ চতুরো ব্দোন্ পুরাণং বৈষ্ণবং জপেৎ | 
চরিতং রঘুনাথস্য গীতাং ভগবতে। হরে ॥২১৫ 

স্ানীয় বস্ত্র, উপবীত এবং চরুদানের পর আঁচমনীয় 
জল দান করিবে। পরে ষোড়শ শক্ত মন্ত্র দ্বারা পর 

পর যোলটা ঘ্বতানুতি দান করিবে ।২০৯ 
অথবা ঘৃতা তি দানের পর স্থক্ত মন্ত্র দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি 

দান করিবে। পুরুষসূক্ত-ন্ত্র অবলম্বন করিয়াই উপযুক্ত 
সমস্ত পুজা জপাদি করিবে 1২১০ 

পরে মাধ্যাহিক ম্লান করিয়া উর্ধাপু্ড_ ধারণ করিবে । 
পরে স্ুয্যমঞ্লসংশ্িত সন্ধ্যা! ( গায়রী) দেবীর উপাসনা 

করিবে ।২১১ 

পরে শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া নীরোগ হইবে এবং 
সমস্ত পাঁপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হইবে। যথাযথ 
প্রাণায়ামপূর্বক মন্ত্র দ্বারা দণ্ডায়মান হ্ইয়া গায়ত্রী জপ 
করিবে ।২১২ 

হস্তে কুশপুঞ্জ গএহণ করিয়া সূর্য্য অন্বাক মন্ত্র 

দ্বারা অুর্্যোপস্তান করিবে ও নিজেকে পাপমোচন 

বিষয়ে পরীক্ষা করিবে ।২১৩ 
জর্পযজ্ঞের সম্পৃ্ণ ফলপ্রাপ্ডির জন্য পণ্ডিতগণ দক্ষিণ- 

ক্রোড়ে হস্ত স্থাঁপনপূর্ববক সব্যাহৃতি সপ্রণব গায়ত্রী জপ 
করিবে ২১৪ 

আধ্য-শাঙ 

ধ্যায়ন্ বৈ পুগুরীকাক্ষং জণ্ত1 বাপ উপম্পৃশে। 
পূর্ববন্তর্পয়েদ্দেবং বৈকুণ্টপার্ধদং তথ। ॥২১৬ 
দেবানৃষীন্ পিতৃংশ্চৈব তর্পয়িত্বা তিলোদকৈঃ। 
নিষ্পীড্য বন্ত্রমাচম্য গৃহমাবিশ্যয পূর্ব ॥২১৭ 
পুজধিত্বাহচ্যুতং ভক্ত্যা পৌরুষেণ বিধানতঃ। 
দৈবং ভূতং পৈতৃকঞ্চ মানুষঞ্চ বিধানতঃ ॥২১৮ 
প্রীতয়ে সর্বঘজ্ঞস্ত ভোক্ত,বিষ্ণোর্জেতততঃ। 

বৈকুষং বৈষ্ণবং হোমং পর্ববজ্জুকুয়াতুদা ॥২১৯ 
চতুবিধেভ্যো ভূতেভ্যো বলিং পশ্চাদ্ বিনিক্ষিপেৎ । 
দ্বারি গোদোহমাত্রন্ত তিষ্টেদতিথিবাঞ্থীয়া ॥২২০ 
ভোজয়েচ্চাগতান্ কালে ফল-মুলৌদনাদিভিঃ | 
মহাভাগবতান্ বিপ্রান্ বিশেষেণৈব পুজয়ে ॥২২১ 
মধুপর্কপ্রদদানেন পাগ্যার্যাচমনাদিভিঃ | 

গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ তাম্বুলৈ ধু পৈর্দীপৈমিবেদনৈঃ ॥২২২ 
৭ শাক শা পিশিস্পাগ 

শক্তি অনুসারে চারিটি বেদ ও বিষুণপুরাণ পাঠ 

করিবে । জ্রীরাঁমচরিত (রামায়ণ ) এবং গীতাও পাঠ 
করিবে। পুণগুরীকাক্ষ শ্রীবিষ্ণর ধ্যান করতঃ জপ 
করিয়া জলের দ্বারা আচমন করিবে এবং পূর্ববৎ শ্রীবিষুর 
পরিষদ্গণের তর্পণ করিবে ।২১৫-১৬ 

দেবতাদিগকে খধষিদিগকে ও পিতৃগণকে তিিলমিশ্রিত 

জলের দ্বারা তর্পণ করত বস নিম্পীড়নপূর্বক গুহে 
প্রবেশ করিবে ।২১৭ 

পুরুষ ন্ুক্ত দ্বারা ভক্তি সহকারে অচ্যুতকে ষথাবিধি 

পূজ| করিয়া দৈব, ভূত, পৈতৃক ও মানুষবলি প্রদানের 
পর সর্বযজ্জের ভোক্তা যজ্জপুরুষ ভগবাঁন্ বিষুর শ্রীতির 
জন্য শ্রীবিষ্ুর পূজা করিবে। পরে পূর্বব প্রীবিষুণর 
হোম করিবে ।২১৮-১৯ 

চতুধিধ প্রাণিকে বলি প্রদান করিবার পর ভবন- 
দ্বারে গোদোহন-পরিমিত-সময়ে অতিথিলাভের আশায় 
অপেক্ষা করিবে । যথাকালে সমাগত অতিথি ও ব্রাঙ্মণ- 
দিগকে ফল-মূল ও অন্নাদি দ্বারা ভোজন করাইবে। 

মহাভাগবত-ত্রাক্মণশ্রেষ্ঠদিগকে বিশিষ্টরূপে পৃজাদি দ্বার! 
সমাদর করিবে ।২২০-২১ 



বদ্ধহা রীত-স্মৃতিঃ 

্রঙ্গাসনে নিবেশ্যৈব পুজয়েচ্ছ দ্ধয়াহন্ষিতঃ | 
সকৃৎ সংপুজিতে বিপ্রে মহাভাগবতোভমম্ ॥২২৪ 

কোটিজন্মাজিতাশ পুণ্যাদ্ ভ্রশ্যতে নার সংশয়ঃ | 
গৃহে তন্য ন চাম্মাতি শতবর্ধাণি কেশবঃ ॥২২৫ 
মুখং হি সর্বদেবানাং মহাভাগবতোভমঃ | 
তম্মিন্ সম্পৃজিতে বিপ্রে পুজিতং স্তাজ্জগ্তয়ম্ ॥২২৬ 

অর্থপঞ্চকতত্জ্ঞঃ পঞ্চসংস্কারসংস্কৃতঃ | 

নবভক্তিসমাযুক্তো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥২২৭ 
কালে সমাগতে তম্সিন্ পুঁজিতে মধুসুদনঃ | 
ক্ষণাদেব প্রসন্নঃ স্যাদীপ্নদিতানি প্রষচ্ছতি ॥২২৮ 

মহাভাগবতানাঞ্চ পিবে পাদোদকং তু যঃ। 

শিরসা বা শ্রয়েন্তক্ত্যা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১২৯ 

মহাঁভাগবতোত্তম ত্রাঙ্ষণদিগকে ব্রহ্ধাসনে বসাইয়। 

পাছ্য, অধ্য, আঁচমনীয়, মধূপর্ক। গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, দীপ, 
তাম্মুল প্রভৃতি দান করত শ্রদ্ধা পূর্বক পূজা করিবে। 

মহাভাগত শ্রেষ্ট ব্রাঙ্মণকে একপার পুজ1 করিলে ষ্টী 
সহশ্বসর পধ্য্ত শ্রীবিঞুঃ পুজিত হইয়া থাঁকেন 
অর্থাৎ বাট হাজার বসর আবিষুঃপূজার ফল একটি 
মহাঁভাগবতের একবার পূজার দারা লাভ হইয়া 

থাকে। যে ব্যক্তি অজ্ভানতাবশতঃ মহাঁভীগবতোত্তম 

ব্যক্তিকে পূজা করে না, সে কোটিজন্ম দ্বারা উপাজ্ভজিত 

পুণ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়-_এবিষয়ে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু 
তাহার গৃহে শতবর্ষ পর্যন্ত কেশব শ্রীবিষ্ণ ভোজন করেন 

না অর্থাৎ পূজাদি গ্রহণ করেন না।২২২-২৫ 
মহাঁভাগবতোত্তম বৈষ্ণবত্রাহ্ধণ সমস্ত দেবগণের 

মুখস্বরূপ। সেই ব্রাহ্মণের পুজা করিলে দ্রিভুবনের পূজা 
করা হয়।২২৬ 

পঞ্চতন্ত্বের তাৎপধ্যবেত্তা, পঞ্চসংস্কার দ্বার সংস্কত ও 

অর্চন-বন্দনাদি নববিধ্ভক্তি যুক্ত ব্যক্তিই মহাঁন্ভাগবত 
বলিয়। প্রসিদ্ধ ।২২৭ 

ঘথাকালে এ মহাভাগবত মহাত্মা উপস্থিত হইলে 
এবং পূজিত হইলে ততক্ষণাৎ শ্রীমধুসূদন প্রসম্প হইয়া 
অভিপ্রেত দ্রব্য দান করিয়া থাকেন ।২২৮ 

৮৩ 

বম্মিন্ কন্মিন্ হি বসতি মহাভাগবতোত্তমে | 
অপ্যেকরান্রমথবা তদ্দেশ্তীর্থসম্মিতঃ ॥২৩০ 
ভোজযিত্বা মহাভাগান্ বৈষ্ণবাঁনতিথীনপি 
ততো! বাল-হৃহৃদ্র্দ্ধান্ বান্ধবাংশ্চ সমাগতান্ ॥২৩১ 
ভোজবিত্বা যথাশক্ত্যা যথাকালং জিতক্ষুধঃ | 
ভিক্ষাং দগ্যাৎ প্রযত্তরেন যতীনাং ব্রহ্ষচারিণাম্ 1২৩২ 
শৃর্রো বাঁ প্রতিলোমো বা পথিশ্রান্তঃ ক্ষুধাতুরঃ | 
ভোজয়েন্তং প্রবত্তেন গৃহমভ্যাগতো৷ বদি ॥২৩৩ 
পাষণ্ড; পতিতো বাহপি ক্ষুধার্ত গৃহমাগতঃ | 
নেব দগ্যাৎ স্বপক্কান্নমামমেব প্রদাপয়েৎ ॥২৩৪ 
স্বশক্ত্যা তর্পয়িতৈবমতিথীনাগতান্ গৃহে । 
সম্যগ্নিবেদিতং বিষ্টোঃ স্বয়ং ভূপ্জীত বাগযতঃ ॥২৩৫ 

যে ব্যক্তি মহাভাগবত মহাত্সার পাদোদক পান 
করে অথবা মন্তকে ভক্তিপূর্ববক ধারণ করে, সে সমস্য 
পাপ হইতে যুক্ত হয়।২২৯ 

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ মহাত্বা ে কোনও স্থানেই বাস 
করুন ন! কেন, একরাত্র বাস করিলেই সেই স্থান তীর্থ- 
সদৃশ পুণ্যময় হইয়া থাকে ।২৩০ 

মহাভাগ বৈষ্ণব অতিথিদিগকে ভোজন করাইয়া 
পরে বালক, বন্ধু ও বৃদ্ধরিগকে এবং সমাগত আত্মায়- 
বান্ধবদিগকে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া স্বীয় ক্ষুধাকে 
জয় করিবে ।২৩১ 

পরে সযত্বে যতি ও ব্রহ্ধচারিদিগকে ভিক্ষাদান 
করিবে। শুদ্র বা প্রতিলোমজাতি ( অন্তাজশুদ্র ) 
পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়া অতিথিরূপে গৃহে উপস্থিত 
হইলে যত্বপূর্বক তাহাদিগকে ভোজন করাইবে। 
২ ৩২-৩)৩) 

পাষণ্ড বা পতিতব্যক্তি ক্ষুধার্ত হইয়া গৃহে উপস্থিত 
হইলে পক্কান্ন দিবে না-__-অপক তগ্্লাদিই তাহাদিগকে 
দীন করিবে ।২৩৪ 

গৃহাগত অতিথিগণকে শক্তি অনুসারে ভোজনাদি 
দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া ্ীবিষুণকে সমাক্ নিবেদিত অন 
স্বয়ং বাগষত হইয়া! ভোক্ধন করিবে ২৩৫ 



৮৪ 

প্রক্ষাল্য পাদৌ হস্তৌ চ সম্যগাচম্য বারিণ! | 

বিষ্ঠোরভিমুখং পীঠে হেমরদিগ্ধে কুশোত্তরে ॥২৩৬ 

প্রাগবা প্রত্যঙ্মুখো বাহপি জাম্বোরম্তঃকরঃ শুচিঃ | 
উদঙ্মুখো বা পৈত্র্যে তু সমাসীতাভিপুজিতঃ ॥২৩৭ 
ংশতালাদিপত্রস্ত কৃতং বসনমশ্ম চ। 

কপালমিষ্টকং বাপি বর্ণং তৃণময়ং তথা ॥২৩৮ 

চর্মালনং শুক্ষকান্ঠং খলং পর্য্যস্কমেব চ। 
নিষিদ্ধধাতুগীঠঞ্চ দান্তমস্থিময়ঞ্চ যত ॥২৩৯ 

দগ্ধং পরাবিতং তালমায়লঞ্চ বিবর্জয়েহ। 

বিভীতকং তিন্দুকঞ্চ করঞ্জং ব্যাধিঘাতকম্ ॥২৪০ 
ভল্লাতকং কপিথ্থঞ্চ হিন্তালং শিগ্বমেব চ। 
নিষিদ্ধতরবে! হোতে সর্বকর্মন্ত গহিতাঃ ॥২৪১ 

শুদ্ধদারুময়ে গীঠে সমাসীনে কুশোন্তরে | ৃ 
পীঠে ত্বলাভে সৌম্যে ্তাৎ কেবলং কুশবিষ্টরঘ্ ॥২৪২। 

হস্ত ও পাদ প্রক্ষালিত করিয়া জলের দ্বারা যথাবিধি 

আচমন করত শ্রীবিষুর সম্মুখে ন্বর্ণীদি-যুক্ত পীঠাসনে বা 
কুশাসনে উপবেশন করিবে ।+৩৬ 

পূর্বমুখে বা পশ্চিমমুখে জানুর মধ্যে হস্ত রাখিয়। 
পবিত্র হইয়া বসিবে। কিংবা পিতৃকাধ্য করিতে হইলে 

উত্তরমুখে শুদ্ধভাবে বসিবে ।২৩৭ 

বংশপত্র বা তালপত্র দ্বারা নিদ্মিত আসন কিংবা 

প্রস্তরময় আসন, অস্থি বা ই্টকনিন্মিত আসন, তৃণময় 

বরণযুস্ত আসন চর্্মীসন, শুক্ষ কাষ্ঠাসন, অনিষ্উজনক 
কুটিল আসন, থট্টাসন, লৌহাঁদি নিষিদ্ধধাতুনিম্মিত 
আসন, দন্তনিন্মিত আসন, অস্থিনিশ্মিত আমন, দগ্ধ 

আসন, অন্যের আসন, তালের আসন, লৌহের আমন 
এই সব পরিত্যাগ করিবে ।২৩৮-৩৯ 

শুদ্ধকাষ্ঠীসন ব্যবহার করিবে। কিন্ত বহেড়া, গাব, 
করঞ্জ, ভেলাগাছ কপি ( কদ্বেল), হিস্তাল, শিগ, 

( সঙ্জিন! ) এই বৃক্ষগুলি ব্যবহারে নিষিদ্ধ ।২৪ৎ 

ইহার] সমস্ত কর্ণোই নিন্দনীয়। ইহাদের আসন 
নিধিদ্ধ। এতদ ভিন্ন শুদ্ধ কাষ্ঠাসনে কুপাসন পাতিয়৷ 

আধ্য-শাঙ্তর 

চতুরত্রং ত্রিকোণং বা বর্তৃলধাদ্ধচন্দ্রকমূ । 
বর্ণানামানুপুর্বেণ মগ্ডলানি যথাক্রমাণ্ড ॥২৪৩ 
স্বলঙ্কৃতে মগুলেহম্মিন্ বিমলং ভাজনং ন্যাসেত । 

স্বর্ণ রৌপ্যঞ্চ কাংস্যং ব৷ পর্ণং বা শান্ত্রচোদিতম্ ॥২৪৪ 

চত্ুঃষষ্তিপলং কাংস্ং তদর্ধং পাদমেব বা। 
গৃহিণামেব ভোজ্যং স্তা ততো হীনন্ত বর্জয়ে ॥২৪৫ 
পলাশ-পদ্মপত্রে তু গৃহী বত্বেন বর্জয়ে€ু। 
যতীনাঞ্চ বনস্থানাং পিতৃণাঞ্চ শুভ প্রদমূ ॥২৪৬ 

বটাশ্বণ্থার্কপর্ণানি কুস্তী-তিদ্দৃুকয়োত্তথা ! 
এরগু-তাল-বিল্বেযু কোবিদার-করঞ্জকে ॥২৪৭ 
ভল্লাতকাশ্বপর্ণানাং পর্ণানি পরিবর্জয়ে€ 
মোচাগর্ভপলাশঞ্চ বজয়েত, সর্বদা ॥২৪৮ 
মধুকং কুটজং ব্রাহ্গ-জন্বুপ্রক্ষ-মুদুত্ঘরম্। 
মাতুলুঙ্গং পনসঞ্চ মোচাচর্মদলানি চ ॥২৪৯ 

বসিবে। স্বন্দর শুভ কাষ্ঠাসন পাওয়া না গেলে 
কেবল কুশাসনেই বমিবে ।২৪১-৪২ 

পরে খাছ পাত্র বিশ্যাসের জন্য চতুক্ষোণ বা ত্রিকোণ, 

কিম্বা বর্তুল (গোল) বা অর্ধচন্দ্রাকৃতি, রূপে মগুল 

করিবে। এ মগুল ব্রাহ্গণাদি চতুর্বর্ণ অনুসারে 

যথাক্রমে চতুক্ষোণাঁদি হইবে 1২৪৩ 

স্থন্দর মণ্ডল নিণ্মীণ করিয়া জলাদি দ্বারা স্থশোভিত 

করিয়! তদুপরি নিম্মীল খান পাত্র বিশ্যস্ত করিবে। এ 
পাত্র স্বর্ণ, বা রৌপ্য, বা কাংস্য নিপ্মিত কিন্বা শান্ত 
বিহিত ক্রীত পাত্র হইবে। কাংস্তপাত্র হইলে চতুঃ্টি 
পল পরিমিত বা তাহার অধ্ধপরিমিতি কিংবা তৎু 

চতুর্থাংশ পরিমিত হইবে। গৃহস্থদের এতত পরিমিত 
পূর্বোক্ত খান পাত্র হইবে। ইহার ন্যুন পরিমিত 
কাংস্যপাত্র কিংবা ভগ্নকাংস্তপাত্র ভোজনে নিষিদ্ধ। 
২৪৪-৪৫ | 

পলাশ পত্র কিংবা পল্মপত্র গুহস্থ সধত্বে পরিত্যাগ 
করিবেন। যতি ও বনবাসীদের ও পিতৃগণের তশুতৎ 
পত্র শুভ প্রদ ২৪৬ 



বদ্ধহারীত-স্যৃতি 

পালাক্যবর্ণং শ্রীপর্ণং শুভানীমানি ভোজনে । 
যথাকালোপপন্নে তু ভোজনে ঘুতসংস্কৃতে ॥২৫০ 

পত্ধ্যাদিভির্দততবস্ত বাস্থদেবাপিতে শুভে | 
গায়ব্র্যা মূলমন্দ্রেণ সংপ্রোক্ষ্য শুভবারিণ। ॥২৫১ 

খত-সত্যাভ্যামিতি চ মন্ত্র্যাভ্যাং পরিষেচয়েু | 
অন্নরূপং বিরাজং সংধ্যাত্বা মন্ত্র জপেদ্ বুধঃ ॥২৫২ 
ধ্যাত্বা হৃপঙ্কজে বিষু্ সৃধাংশুসদুশহ্যতিম্। 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পল্মপাণিং বৈ দিব্যভূষশম্ ॥২৫৩ 
মনসৈবার্চয়িত্বাহথ মূলমন্ধ্েশ বৈষ্ঃবঃ | 
পারদ্দোদকং হরেঃ পুণ্যং তূলমীদলমিশ্রিতম্ ॥২৫৪ 
অম্ুতোপস্তরণমসীতি মন্ত্রেণ প্রাশয়ে। 
উদ্দিশ্ঠৈব হরিং প্রাণান্ জুনুয়া সঘ্ঘতং হরিঃ ॥২৫৫ 

শপ ২ স্পা ১ স্পা অবলা ডিস? শশা 

বট, অশ্থথ ও আকন্দ--ইহাদের পত্র, গাবের 

পাতা, পাটলিবুক্ষের পত্র, এরগুপর (ভেরেপ্া। ) 

তালপত্র ও বিল্পপত্র, রক্তকাঞ্চনবৃক্ষের পঙ্র, করঞ্জপত্র, 

বহেড়া ও অশ্বপর্ণ__ইহাঁদিগকে যত্বপূর্ববক ভোৌজনাদিতে 
পরিত্যাগ করিবে । কলাগাছের অভ্যন্তরস্থ পত্রও 

সর্বদাই ত্যাগ করিবে । যষ্টিমধু বা মুয়ীর ফুল, কূটজ, 
ত্রাঙ্মী, জম্বু (জাম ), প্রক্ষ ( অশ্ব ), উদ্ম্বর ( যতজডুম্বর ) 

মাতুলুঙ্গ, ( টাবা! লেবু, দাঁড়িন্ব) কাঠাল, রম্তা, চণ্মদল 

( ভূর্জপত্র ), পালাক্যবর্ণ ও বি্গপত্র এইগুপি ভোজনে 

শুভ। যথাঁকালে ঘ্ুতসংযুক্ত খাচ্ছাদ্রব্য উপস্থাপিত হইলে 
পত্বী প্রভৃতি দ্বারা নিল্মিত ও দত্ত খাগ্বস্ত পবিভ্রভাবে 

ভগবান্ বাস্থদদেবকে অপিত করিয়া গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র 

সহকারে পবিত্র জলের দ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া খত ও 

সত্য ইত্যাদি মন্ত্র দুইটির দ্বারা অভিষিক্ত করত অন্নরূপ 

বিরাট পুরুষকে ভাবনা করিয়া খাগ্দ্রব্যে মন্ত্র জপ 

করিবে ।২৪৭-৫২ 
হৃদয়পক্চে চন্দ্রতুল্য ছ্যুতিমান্ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী 

দিব্যভুষণান্থিত স্ত্রীবিধুঃকে মুলমন্ত্র উচ্চারণপুর্বক বিষুব- 
ভক্তগণ মানসোপচারে পুজা করিয়া “অম্বতৌপন্তরণমসি 

স্বাহা” এই মন্ত্রে তুলসীদলমিশ্রিত শ্রীহরির পাদোদক 
১৪ 

শশা পাশ্পেপী প্পাসপিশ শা পাপী 

৮৫ 

অন্নলাভে তু হোতব্যং শাক-মুল-ফলাদ্দিভিঃ। 
পঞ্চ প্রাণাগ্াু তরো মন্ত্ৈস্তৈ ছুহিয়াদ্ধরেঃ ॥২৫৬ 
অদ্ধায়াং প্রাণে নিবিষ্ঠেতি মন্ত্রেণ চ যথাক্রমাৎ | 
তব নী-মধ্যমাঙ্গুষ্টৈঃ প্রাণায়েতি যজেদ্ধরিঃ (২৫৭ 
মধ্যমানামিকাক্ষুতৈরপানায়েত্যনস্তরমূ্। 
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈব্যানায়েত্যাহুতিং ততঃ ॥২৫৮ 
কনিষ্ঠ-তজন্যন্ুষ্টৈরুদানায়েতি বৈ যজেগ । 
সমানায়েতি জুনুয়াৎ সর্বৈরঙ্কুলিভিদ্বিজঃ ॥২৫৯ 
অয়মগ্নিবৈশ্বানরিরিত্যাত্মানমনন্তরম্ | 
শতমক্টোত্তরং মন্ত্রং মননৈব জপেত্ততঃ ॥২৬০ 
ধ্যায়ন্ নারায়ণং দেবং ভূঙ্জীয়া তু যথাস্তুখম্। 
বক্তণদপাতয়ন্ গ্রামং চিন্তয়ন্ মধুসুদনম্ ॥২৬৯ 

পান করিবে । শ্ীহরির উদ্দেশে সপ্বত খাস্প্রব্য দ্বারা 

“প্রাণাগ্রি”হোত্র সম্পাদন করিবে ।২৫৩-৫৫ 

অন্ন ভোক্তার সম্মুখে উপস্থিত হইলেই শাক, মূল ও 

ফলাঁদি দ্বারা সেই সেই মন্্পূর্বক শ্রীহরির উদ্দেশ্যে 
পঞ্চপ্রাণের আহুতি সম্পাদন করিবে 1২৫৬ 

দ্বিজ *শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিষ্ঠেতি” মন্ত্র দ্বার! যথা ক্রমে 
প্রথম তর্ডভনী, মধ্যমা এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা “প্রাণায় স্বাহা” 
মন্ত্রে খান্ঠদ্রব্যের আহুতি দিবে । (ধাগ্ঘদ্রব্যকেই হবিঃ 

বলা হইয়াছে । কারণ, ভোজন অগ্িহো ত্রস্বরূপ )। পরে 

মধ্যমা, অনামিকা ও অগ্গুষ্টইসহযোগে “অপানায় স্বাহা” 
মন্ত্রে দ্বিতীয় আনুতি দান করিবে । পরে কনিষ্ঠা, 
অনামিক! ও অন্গুষ্ঠ দ্বারা “ব্যানায় স্বাহা” মন্ত্রে প্রাণে 
হোম করিবে। কনিষ্ঠ, তঙ্ভনী ও অনুষ্ঠ দ্বারা “উদানায় 
ল্সীহা” বলিয়া আন্তি দিবে এবং অবশেষে “সমানায় 

স্বাহা” মন্ত্রে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা প্রাণাগ্িহোত্র সমাপন 

করিবে । এই উদরস্থ অগ্কিই বৈশ্বানর-সন্বন্বী-_-ইহা। 
চিন্তা করিয়া সমস্ত থাছ্ধরপ হবিংঘবারা ধীরে ধীরে 

নিজেকে হোম করিবে । মনে মনেই অস্টোত্বর শত মন্ত্র 
জপ করিবে ।২৫৭-৬০ 

এই ক্রমে শ্রীশ্রীনারায়ণকে ধ্যান করিতে করিতে 



৮৬ 

নাসনারূঢপাদস্ত ন বেছ্টিতশিরাস্তথ!। 
ন স্বম্দয়ন্ ন চ হসন্ বহির্ণাপ্যবলোকয্বন্ ॥২৬২ 

নাত্ীয়ান্ প্রলপন্ জল্পন্ বহিজানুকরো ন চ। 
ন পাদারোপিতকরঃ পৃথিব্যামপি বা ন চ॥২৬৩ 

ন প্রসারিতপাদশ্চ নোতসঙ্গকৃতভাজনঃ। 

নান্ীয়াসতার্্যয়। সাধং ন পুত্র বাহপি বিহ্বলঃ ॥২৬৪ 
ন শয়ানো নাতিসঙ্গো ন বিমুক্তশিরোরুহঃ | 

অন্নং বৃথা ন বিকিরন্ নিষ্টিবন্ নাতিকাঙক্ষয়া ॥২৬৫ 

নাতিশব্দেন ভূপ্জীত ন বস্তরার্ঘোপবেস্টিতঃ। 
প্রগৃহ পাত্রং হস্তেন ভূর্জীয়াৎ পৈতৃকং যদি ॥২৬৬ 

চষকে পুটকে বাহপি পিবেত্তোয়ং দ্বিজোত্বমঃ | 
তক্রং বাহপ্যথ বা! ক্ষীরং পানকং বাপি 

ভোজনে ॥২৬৭ 

স্থথে সমস্ত ভোজনদ্রব্য দ্বারা আনুতি সম্পন্ন করিবে। 

শ্রীমধুসূদনকে চিন্তা করিতে করিতেই সমস্ত ভোজন 
করিবে- যাহাতে মুখ গহুরর হইতে একটি গ্রাসও পতিত 
নাহয়। আসনে পাদমাত্র দিয়া (অরোপণ করিয়া) এবং 

মস্তকে বস্ত্র বেষটন করিয়া মুত্র, পুরীষ ও রেতঃনিঃসরণ না 

হয় এমনভাবে হাসিতে হাসিতে এবং বাহিরে ইতস্ততঃ 

চাঁছিতে চাহিতে খাইবে না ।২৬১-৬২ 
আত্মীয়দের সহিত গল্প করিতে করিতে, অসন্বন্ধভাবে 

বন্ধ কথা বলিতে বলিতে, হাটুর মধ্য হইতে হাত বাহির 

করিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়! বা পায়ে হাতি রাখিয়! এবং মাটিতেও 

হাত রাখিয়া ভোৌজন করিবে না ২৬৩ 

পাদ ছড়াঁইয়৷ দিয়া, ক্রোড়ে খাগ্পাত্র রাখিয়া এবং 

ভাষ্যার সহিত বা পুত্রের সহিত বিহ্বলচিত্তে ভোজন 
করিবে না ।২৬৪ 

শয়ন করিয়া, বহু লোকের সঙ্গে থাকিয়া, কেশ মুক্ত 

করিয়া, অকারণ অন্ন ছড়াইতে ছড়াইতে, হাচি দিতে 

দিতে, অত্যন্ত লোলুপ হইয়া, অত্যন্ত শব্ধ করিতে করিতে 

এবংখস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টিত হুইয়া ভোজন করিবে না। 

যদি এ অন্ন পৈতৃক হয়, তাহা হইলে হম্তের দ্বারা 

ভোজনপাত্র ধারণ করত ভোজন করিবে ।২৬৫-৬৬ 

আরধ্য-শা্র 

বক্তেণ সাস্তধ্ণনেন দত্তমন্যেন বা পিবেহ | 
গ্রাসশেষং ন চান্সীয়া গীতশেষং পিবেন্ন তু ॥২৬৮ 

শাক-মুল-ফলাদীনি দন্তচ্ছিন্নং ন খাদয়েু। 
উদ্ধৃত্য বামহস্তেন তোয়ং বক্তেণ যঃ পিবেৎ ॥২৬৯ 

সস্থরাং বৈ পিবেদ্ ব্যক্তাং সগ্ভঃ পতিত রৌরবে। 
শব্দেনাপোশনে গীত্বা শব্দেন দধিপায়সে ॥২৭০ 

শব্দেনান্নরসং ক্ষীরং পীত্বেব পতিতো৷ ভবে । 

প্রত্যক্ষলবণং শুক্তং ক্ষীরঞ্চ লবণান্িতম্ ॥২৭১ 

দরধিহস্তেন মথিতং স্ুরাপানসমং স্মৃতম্ । 

আরনালরসং তদ্বৎ তদ্বৈবানাপিতং হরেঃ ॥২৭২ 

আসনেন তৃ পাত্রেণ নৈব দগ্যাদ্ ঘৃতাদিকমূ। 
নোচ্ছিষ্টং ঘৃতমাদগ্াশ পৈতৃকে তোজনে বিনা ॥২৭৩ 

কোনও পবিত্র পান পাত্রে বা পত্রের পাতে 

(ঠোঙ্গায়) ব্রাহ্মণ্রেষ্ঠ জল পান করিবে এবং ভোজনসময়ে 

ঘোল বা! দুগ্ধ বা পানীয় দ্রব্য পান করিবে ।২৬৭ 

মুখে সংলগ্ করিয়াই জলপান করিবে। উঁচু 
করিয়াও পান করা যায়। অন্যের দেওয়া জল পান করা 

যাইতে পারে। ভোজনের অবশিষ্ট ( উচ্ছিষ্ট) অন্ন 

ভোজন করিবে না কিংবা পানের অবশিষ্ট জল পান 
করিবে না।২৬৮ 

দন্ত দ্বারা ছিন্ন শাক, মূল ও ফলাদি আহার করিবে 
না। কেবল বামহস্ত দ্বারা জলপাত্র তুলিয়া! মুখের দ্বারা 
যে জল পান করে, তাহার প্রকাশ্যভাবে তাহা স্থরাপান- 

তুল্য হয় এবং সে ব্যক্তি সম্ভঃই রৌরবনরকে পতিত 
হয়। শব্দ করিয়া জলপান, অন্নসূপাদি ভোজন, দধি ও 

পায়স ভোজন এবং ছুগ্ধা্দি পান করিলে সেই ব্যক্তি 
সম্চঃই পতিত হয়। প্রত্যক্ষ লবণ (লবণ মাখিয়! ), 
লবণসংযুক্ত শুল্ত অর্থাৎ অগ্নরসযুক্ত দ্রব্য, লবণসংযুক্ত 
দুগ্ধ, হস্ত দ্বারা মিত দধি ভুক্ত হইলে ন্ুরাপানতুল্য 
হইয়া থাকে। শ্রীহরির অনিবেদিত ত্রব্য ও আরনাল 
(কীজি ) স্ুরাসম জানিবে।২৭২ 
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তখৈব তু পুরোডাশং পৃষদাজ্যঞ্চ মাক্ষিকম্। 
পানীয়ং পায়সং ক্ষীরং দ্বতং লবণমেব চ ॥২৭৪ 
হস্তদতং ন গৃতীয়াতু,ল্যং গোমাংসভক্ষণমৃ। 
অপুপং পায়সং মাংসং যাবকতং কৃলরং মধু ॥২৭৫ 

কেবলং যে! বৃথাহশ্নাতি তেন ভূক্তং স্থরাপমম্ | 

করগ্াং মূলকং শিগৃ, লশুনং তিলপিষ্টকম্ ॥২৭৬ 
তলাস্থি শ্বেতবৃস্তাকং স্থরাপানসযং শ্মৃতঘ। 

অন্যচ্চ ফলমূলাগ্যং ভক্ষ্যং পানাদিকঞ্চ য ॥২৭৭ 

অক্চন্দনাদি তাম্বুলং যে! ভূঙ.ক্তে হর্যনপিতম্। 
কল্পকোটিসহক্রাণি রেতোবিগ্ব্রভুগ, ভবে ॥২৭৮ 
তম্মাৎ সর্বং স্থবিমলং হরিভূক্তং যথোক্তবহ । 
স পবিভ্রেণ যো ভূঙ.ক্তে সর্বযজ্ঞফলং লভে ॥২৭৯ 

ধ্যায়ন্ নারায়ণং দেবং বাগযতঃ প্রযতাত্মবান্। 
ভুক্ত বানতিতৃপ্ত্যেব প্রাশয়েদস্থু নির্মলম্ ॥২৮০ 

আসনস্থ পাত্র দ্বার] ঘৃতাদি পরিবেষণ করিবে না। 

উচ্ছিটপাত্রে ঘ্বতাদি দিবে না। কেবল পৈতৃক- 
ভোজনাদিতে (শ্রান্ধাদিতে) দিতে পারিবে 1২৭৩ 

যজ্ঞের পুরোডাশ ( পিষ্টক ), হোমান্ত ঘ্বত, মধু, জল, 
হগ্ধ, পায়স, ঘৃত ও লবণ হস্তের দ্বারা দিলে গ্রহণ করিবে 
না-_কারণ, তাহ। গোঁমাংসভক্ষণতুল্য হইবে ।২৭৪ 

যে ব্যক্তি পিষ্টক, পায়স, মাংস, যাবক, মধু, 
কৃষরান্ন ( খিচুড়ী ) ও মধু বিনা-কারণে শুধু শুধু ভোজন 
করে, তাহার স্ুরাতুল্য ভোজন হয়।২৭৫ 

করগু, মুলা, সজিনা', রশুন, তিলের পিষ্টক ও সাঁদা 

বেগুন হুরাঁপানতুল্য জানিবে। অন্যান্ত যে সব ফল- 

মূলা; ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্য, শ্রক্চন্দনাদি ও তান্থুল 
শ্রীহরিকে নিবেদন না করিয়া যে ভোজন করে, সে 
সহস্র-কোটিকল্পকাল শুক্র-বিষ্ঠা-মুত্রভোজী হইয়া বাস 
করবে ।২৭৬-৭৮ 

সেইহেতু শ্রীহরিকর্তৃক ভুক্ত স্থনির্মল পান বা 
অন্য ভোজ্য বস্ত্র যেব্যক্তি পবিত্র হইয়া ভোজন করে, 

ত্বারা! সমস্ত যজ্ধের ফল প্রাপ্ত হইবে ।২৭৯ 

অস্বতাপিধানমলীতি মন্ত্রেণ কুশপাণিনা | 
কিঞ্চিম্নমুপাদায় পীতশেষেণ বাঁরিণা ॥২৮১ 
পৈতঁকেণ তু তীর্ঘেন ভূমৌ দগ্াতিদধিনাঘৃ। 
রৌরবে নরকে ঘোরে বদতাং ক্ষুৎপিপাসয়া ॥২৮২ 
তেষামন্নং সোদকঞ্চ অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতৃ। 
ইতি দত্তোদকং তেষাং তম্মিম্নেবাসনে স্থিতঃ ॥২৮৩ 
প্রক্ষাল্য হস্তোৌ পাদে৷ চ বন্ত,ং সংশোধ্য বারিভিঃ। 
দ্বিরাচম্য বিধানেন মন্ত্রেণ প্রাশয়েজ্জলম্ ॥২৮৪ 

পীত্বা মন্ত্রজলং পশ্চাদাচম্য হুদয়াম্ুজে | 

রামমিন্দীবরশ্যামং চক্র-শঙ্খ-ধনুধরম্ ॥২৮৫ 

সমাসীনঃ স্্খামনে বেদমধ্যাপয়েত্ততঃ | 

সচ্ছিষ্যান্ ঘাংস্ত শান্্রং বা! স্সেহাদ্ বা ধর্মলংহিতাম্॥২৮৬ 

ইতিহাস-পুরাণং ব! কথয়েচ্ছ ুয়াচ্চ বা। 
রবাবস্তং গতে সন্ধ্যাং বহিঃ কু্বাত পূর্বব ॥২৮৭ 

বাগযত হইয়া সংষতচিত্তে শীস্রীনীরায়ণদেবকে 
ধ্যান করিয়া ভোজন করত অতিতৃপ্তিলাভের পূর্বেই 
ভোজন ত্যাগ করিয়া নিম্মল জল পান করিবে। 

“অন্বতাপিধানমসি স্বাহা” এই মন্ত্রে কুশহস্তে জল 

পান করিয়া পাত্র ত্যাগ করত কিছু ভুক্তাবশিষট অন্ন 

গ্রহণ করিয়া তদন্নপ্রীর্থী কাঁক-কুকুরাদি জীবকে পিতৃতীর্থ 
দ্বারা ভূমিতে দান করিবে। ঘোর রৌরবনরকবাসী 
জীবগণের ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তির জন্য “তেষামল্মুদকঞ্চ 
অক্ষয্যমুপতিষ্ঠত্” এই মন্ত্রে আসনে থাকিয়াই এ অন্ন ও 
এ জল দান করিবে। পরে জঙ্গ দ্বারা মুখ শৌধন করিয়া 
অর্থা২ আচমন করত হস্ত ও পদ প্রক্ষালিত করিয়া 

যথাবিধি দুইবার আচমনপুর্বক শুদ্ধ হইয়! মন্ত্র উচ্চারণ 
করত জলপাঁন করিবে ।২৮২-৮৪ 

ম্তরপূর্বক জলপান করিয়া পুনরায় আচমন করত 

হৃদয়পল্পমধ্যে ইন্দীবর শ্টামল শঙ্খ-চক্রধনুর্ধারী যুবক 

পুণুরীকাক্ষ শ্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান করিয়া তন্ত্র জপ 
করিবে 1২৮৫ 

পরে স্থখাসনে উপবিষ্ট হুইয়া বেদের অধ্যাপন! 



৮৮ 

বহিঃসন্ধ্যা শতগুণং গোষ্ঠে শতগুণং তথা । 
গঙ্গাজলে সহত্রং স্তাদনস্তং বিষুণসন্িধো ॥২৮৮ 
উপাস্ত পশ্চিমাং সন্ধ্যাং জপ্ত। জপ্যং সমাহিতঃ। 
পুর্ববু পুজয়েদ্ বিষুং গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥২৮৯ 

অফ্টাক্ষরবিধানেন নিবেশ্ঠৈবং মমাহিতঃ | 
সায়মৌপামনং কৃত্ব! বৈষ্ুবং হোমমাচরেশ ॥২ ৯০ 

ধ্যাত্বা যজ্ঞময়ং বিষুণ্ মন্ত্রেণাঞ্টোততরং শতম্ । 
তিল-ব্রীহ্যাজ্য-চরুভিস্তব্রৈকেনাপি বা যে ॥২৯১ 
বৈশ্বদেবং ভূতবলিং হুত্বা দর্তযা চ আচমেৎ । 

শষ্যায়াং বিস্যসেদেবং পর্য্যঙ্কে সমলউ্কূতে ॥২৯২ 
সবিতানে গন্ধ-পুষ্প-ধুপেরামোদিতে শুভে | 
শায়ষিত্বা চ দেবেশং দেবীভ্যাং সহিতং হরিম্ ॥২৯৩ 

করিবে । কিংবা ন্নেহবশতঃ সতশিষ্দিগকে তদভিপ্রেত 

শান্তর বা ধর্ম্মসংহিতা, ইতিহাস ও পুরাণাঁদি পড়াইবে 
কিংবা শ্রবণ করাইবে। পরে সৃধ্য অন্তমিত হইলে 
বাহিরে আসিয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিবে; পূর্বোক্ত 

বিখিতেই উহার অনুষ্ঠান করিবে ।২৮৬-৮৭ 
বাহিরে অনুষ্ঠিত সন্ধ্যা শতগুণফলদাত্রী, গোষ্ঠে 

শতগুণ, গঙ্গাজলে কৃত সন্ধ্যা সহত্গুণ এবং শ্রীবিষু- 
সম্নিধানে কৃত সন্ধা অনস্তগুণ ফল প্রদান করে ।২৮৮ 

সায়ংকালীন সন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া জপ্য মন্ত্রের জপ 

সমাধা পূর্বক পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত 
প্রভৃতি দ্বার শ্রীবিষুতর পুজা! করিবে ।২৮৯ 

অম্টাক্ষর মন্ত্রের নিয়মানুসারে হাদয়ে শ্রীবিষ্ণকে 
স্থাপন করত সমাহিতচিত্ডে সায়ংকালে উপাঁসন অগ্সিতে 

নিত্য হোমপূর্বক শ্রীবিষুতর হোম করিবে ।২৯০ 
য্ঞ্রময় শ্রীবিষু্কে ধ্যান করিয়া অস্টোত্তর শত 

অস্টাক্ষর'মন্ত্র জপ করত তিল, ধান, ঘ্বৃত ও চরু দ্বার 
অথব! ইহার যে কোনও একটি দ্বারা! হোম করিবে ।২৯১ 

হেবমাবসানে বৈশ্বদেব-ভূতবলি দিয়া আচমন করিবে। 

স্থশোভিত পর্য্যঙ্কস্থিত শষ্যায় দেব শ্রীবিষুণকে সংস্থাপিত 
করিবে ।২৯২ 

চন্দ্রাতপযুক্ত গন্ধ, পুষ্প ও ধুপ দ্বারা স্বগন্ধীরুত শুভ 

আধ্য-শাস্ত 

হিরণ্যগর্ভূক্তেন নাসদাসীদনেন চ। 
কৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিং পশ্চাছুপচারৈঃ সমর্চয়ে ॥২৯৪ 
শ্রিয়ে জাত ইত্যুচৈব ধ্রুবসুক্তেন চ দ্বিজঃ। 
দীপৈর্নীরাজনং কৃত্বা পশ্চাদর্ঘ্যং নিবেদয়ে্ ॥২৯৫ 
স্্বাসস! যবনিকাং বিন্যস্তাথ সমাহিতঃ | 
দ্বাদশার্ণং মহামন্ত্রং জপেদফ্টোস্ভরং শতম্ ॥২৯৬ 

অনৈশ্চ শঙ্খ-চক্রা্োদিক্ষ রক্ষাং স্থৃবিন্যাসেৎ | 
স্তোত্রেঃ স্তত্বা নমস্কৃত্বা পুনঃ পুনরনস্তরম্ ॥২৯৭ 
বৈষবৈশ্চ স্থন্ৃত্তিশ্চ ভূজীয়াদপিতং হবেঃ । 
আচম্যাগ্নিমুপস্পৃশ্য সমাসীনস্ত বাগযতঃ ॥২৯৮ 
ধ্যায়ন্ হৃদি শুভং মন্ত্র ভপেদফটোত্রং শতম্ | 

শেষাহিশায়িনং দেবং মনসৈবার্চয়েত্ততঃ ॥২৯৯ 

আসনে দেবী লক্ষমীর সহিত দেবেশ ভ্রীহরিকে 

শয়ন করাইয়া হিরণ্যগর্ভ-সুক্ত দ্বারা এবং “নাসদাসীন 

সদাসীৎ” ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা স্নান ও পুম্পাঞ্জলি 
দিয়া উপচার-সমূহের দ্বারা তাহাকে পুজা করিবে। 
২৯৩-৯৪ 

ব্রাহ্মণ “শ্রিয়ে জাত” এই মন্ত্র দারা এবং ঞ্রুবসুক্ত 

দ্বারা দীপ দিয়া আরাত্রিক করত পরে অর্ধ্য প্রদান 

করিবে ২৯৫ 

স্বন্দর বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত একা গ্রচিত্তে 

পাদশাণ” মহামন্ত্র অস্টোত্র শত জপ করিবে। শঙ্খ, 

চক্র প্রভৃতি অন্ত্রসমূহ দ্বারা রক্ষিত দেবতাকে চিন্তা 

করিবে । পুনঃ পুনঃ নানাবিধ ভ্তোত্র দ্বারা প্রণাম 

করিবে ।২৯৬-৯৭ | 

বিষুণভক্ত স্বহৃদ্বর্গের সহিত শ্রীহরির নিবেদিত 

প্রসাদদ্রব্য ভক্ষণ পূর্বক আচমন করত মুখ প্রক্ষালনান্ডে 

বাগষত হইয়া উপবেশন করিবে ।২৯৮ 

হৃদয়মধ্যে মঙ্গলময় মন্ত্র চিন্তা করিতে করিতে 

অফ্টোত্তর শত জপ করিবে। তারপর অনন্তু-শধ্যায় 
শাসিত শ্রীভগবান্ শ্রীহরিকে মানসোপচার দ্বারাই পুজা 

করিবে ।২৯৯ 



বৃহ্ধহা রীত-স্ৃতি: 

শম়্ীত শুভশয্য।য়াং বিমলে শুভমগুলে | 
খতৌ গচ্ছেদ্বর্মপত্বীং বিনা পঞ্চন্্র পর্বস্থ ॥৩০০ 

পুত্রার্থা চেল, যুগ্ান্থ স্ত্রীকামী বিষমান্্ চ। 
ন শ্রাদ্ধদিবসে চৈব নোপবাসদিনে তথা ॥৩০৯ 

নাশুচির্মলিনো বাপি ন চৈৰ মলিনাং তথা | 

ন ত্রুদ্ধাং ন চত্তুদ্ধঃ সন ন রোগী ন চ রোগিণীম্ ॥৩০২ 

ন গচ্ছেৎ ক্রুরদিবসে মঘা-মুলদ্ধযোরপি | 

ব্রান্মেতি মুহূর্তে উত্থায় আচামেশ প্রতাত্মবান্ ॥৩০৩ 
যতী চ ব্রহ্মচারী চ বনস্থো বিধবা তথা | 

অজিনে কম্বলে বাহপি ভূমৌ স্বপ্যাশ কুশোততরে' ৩০৪ 
ধ্যায়ন্ত; পদ্মনাভং তু শযীরন্ বিজিতেক্দরিয়াঃ | 

অর্পযেদ্ বাহচয়েদ্ বিষুণং ত্রিকালং শ্রদ্ধয়াহন্বিতাঃ॥৩০৫ 
আচরেয়ুঃ পরং ধর্মং যথাবৃভ্তনুমারতঃ | 

প্রাতঃ কৃষ্ণ জগন্নাথং কীতয়েৎ পুণ্যনামভিঃ ॥৩০৬ 
ূ 

নিশ্মীল মঙ্গলজনক স্থানে শুভশয্যায় শয্পন করিবে: 

পীঁচটি পর্বকাল-ব্যতীত খতুকালেই স্বীয় স্ত্রীগমন করিবে । 
পুত্রকামী ব্যক্তি যুগ্মদিনে এবং কন্াপ্রার্থী ব্যক্তি 
অযুগ্মদিনে স্ত্রী-সহবাঁস করিবে। শ্রাদ্ধদিনে এবং উপবাস- 

দিনে স্ত্রী-সহবাস করিবে না ।৩০০-১ 
অশুচি অবস্থায় শ্রীসংদর্গ করিবে না। নিজে মলিন 

থাঁকিয়া মলিন! শ্ত্রীতে কিংবা নিজে ক্রুদ্ধ অবস্থায় 
ক্রুদ্ধভাবাপন্না স্ত্রীতে এবং নিজে রোগী থাকিয়া রোগিণী 
স্ত্রীতে উপগত হইবে না ।৩০২ 

মঘা-নক্ষত্রে, মূলা-নক্ষত্রে) শনি ও মঙ্গলবারে, কিংবা 

রাহগমুহূর্তে স্ত্রীঙ্গ করিবে না। সহবাসের পর উঠিয়া 
আচমন করত গুদ্ধদেহে থাকিবে ।৩০৩ 

যতী, ব্রক্ষচারী, বাঁনপ্রস্থী ও বিধবা চর্ম, কম্ঘলে, 

কুশে বা ভূমিতে শয়ন করিবে। পদ্মনাভ শ্রীবিষ্ণুর 
ধ্যান করিতে করিতে জিতেক্দ্রিয় হইয়া শয়ন করিবে। 

তিনসন্ধ্যাতেই শ্রীবিষুরকে থা্চ প্রদান করিবে এবং 

তিনসন্ধ্যাতেই শ্রন্ধাপুর্বক পূজা করিবে ।৩০৪-৫ 

বিত্ত অনুসারে পরম ধন্ম অনুষ্ঠান করিবে। পবিত্র 

নামসমূহ ভ্বারা প্রাতঃকালে জগন্নাথ শ্্রীকৃষ্ণকে কীর্তন 

৮১ 

শৌচাদিকস্ত য কর্ম পুর্বোজ্তং সর্বমাচরেত। 
নৈমিত্তিকবিশেষেণ পুজয়ে পতিমব্যয়ম ॥৩০৭ 
তত্তৎকালে তু তম্মতেরিচ'নং মুনিভিঃ স্মৃতমূ। 
প্রস্থপ্ডে পল্মনাভে তু নিত্যং মাসচতুষ্টয়ম্ ॥৩০৮ 
দ্রোণ্যাং দোলায়ামপি বা ভক্ত্যা সংপুজয়েদ বিভুম্। 
ক্ষীরারৌ শেষপধ্যন্কে শয়নং রময়া সহ ॥৩০৯ 
নীলজীমৃতসঙ্কাশং সর্বালঙ্কারনুন্দরমূ | 

কৌস্তভোন্ভাসিততনুং বৈজয়ন্ত্য! বিরাজিতমূ ॥৩১০ 

লক্মমীঘনকুচস্পর্শশুভোরন্কং স্থবচসম্। 
ধ্যাত্বৈবং পন্মনাভস্ত দ্বাদশার্ণেন নিত্যশঃ 1৩১১ 
পুজযেদ্ গন্ধ-পুষ্পা্ৈত্ত্িসন্ধ্যাস্বপি বৈষ্ঞবঃ। 
নিবেগ্ঠ পায়সান্নং তু দগ্াৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৩১২ 
সহতং শতবারং বা ত্বয়ং মন্ত্র জপেশ সুধীঃ। 
দবাদশার্ণমনুশ্চৈৰ জপ্তজ্যেন তিলৈশ্চ বা ॥৩১৩ 

করিবে। শোৌচাদি কাধ্য পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারেই 
স্থুসম্পন্ন করিবে । নৈমিত্তিক-ব্যাপার উপস্থিত হইলে 

অবিনাশী জগণ্পতিকে পুজা করিবে 1৩০৬-৭ 
সেই সেই সময়ে সেই সেই বিহিত মুন্তির পুজা 

করিতে হইবে- ইহা মুনিগণের নির্গেশ। 

নিপ্রিত হইলে অর্থাৎ শ্রীবিষুর শয়ন অবস্থায় চারিমাস 
শ্রীত্রীলক্ষমীদেবীর সহিত ক্ষীর-সমুত্রে অনস্তশষ্যায় শয়ান 
শ্রীহরিকে ভক্তিপূর্বক জলদ্রোণীতে (ডোঙ্গায়) বা 

দোলাতে পূজা করিবে। জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, 
সর্ব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, ন্ুন্দরদেহ, কৌস্তভমণি দ্বারা 
উদ্ভাসিত শরীর, বৈজয়ন্তীমালা দ্বারা স্থশোভিত, 
লক্ষমীদেবীর ঘন স্তনদ্বয়-স্পর্শ দ্বারা আহলাদিত বক্ষঃস্থল, 

অতীব তেজঃসম্পন্ন পদ্মনাভ শ্রীবিষুকে ধ্যান করিয়া 
তাহার দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে তিনসন্ধ্যাতেই বৈষ্ণবব্যক্তি গন্ধ 
পুষ্পাি দ্বারা পূজা করিবে। পরে পায়সান্ন নিবেদন 
করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে 1৩০৮-৩১২ 

সহত্রবার অথবা শতবার স্থধী বৈষ্ণব অফ্টাক্ষর ও. 
ছবা্দশাক্ষর এই দুইটি মন্ত্র জপ করিবে। মন্্রবয়ের জম্যক্ 
উচ্চারণপূর্বক অনুচ্ৈস্বরে জপ করিয়া সৃতসংযুদ্ত তিল 



৯০ আধ্য-শাস্ত 

কেবলং চরুণা বাপি জুয়া প্রতিবাসরমূ। 
অধঃশাযী ব্রহ্মচারী সর্বভোগবিবজিতঃ ॥৩১৪ 

বাধিকাংশ্চতুরে৷ মাসানেবমভ্যর্চ্য কেশবম্। 
বোধযিত্বাহথ কাতিক্যাং দগ্যাৎ পুষ্পাণ্যনেকশঃ॥৩১৫ 
সাজ্যৈস্তিলৈঃ পায়সেন মধুনা চ সহত্শঃ। 
মূলমন্ত্রেণ জুনুয়াৎ সুক্তৈশ্চাবভূথং ততঃ ॥৩১৬ 
সহত্রনামভিঃ কৃত্বা! দগ্যাদ্দ্পণমেব চ। 

গৃহং গত্বাহথ দেবেশং পুজযিত্বা থাবিধি ।৩১৭ 
ভোজয়েদ্ বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়ে। 

গুর্ুপক্ষে নভোমাসি দ্বাদশ্যাং বৈষ্ুবঃ শুচিঃ ॥৩১৮ 

পবিভ্রারোপণং কুর্ধ্যান্নাভিমাত্রায়তং ন্যসেগু। 
তথা বক্ষসি প্যস্তং সহঅং তাস্তবং স্মৃতম্ ॥৩১৯ 

কুশগ্রন্থিসহত্রন্ত পাদাস্তঃ বিন্যসেত্ততঃ। 
সৌবর্ণাং রাজতীং মালাং শত্তগ্রস্থিযুতাং স্যাসে ॥৩২০ 

শি শীলা এ পাপী 

বা শুধু চরু দ্বার! প্রতিদিন হোম করিবে। সমস্ত 

ভোজ্যবস্ত ত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয়ন করিবে ও 
ব্রহ্ষচর্ধ্য অবলম্বনপুর্বক অবস্থান করিবে ।৩১৩-১৪ 

প্রতিবর্ষে শয়নের চারিমাঁস এইরূপে কেশব শ্রীবিষুঃকে 
অর্চন1 করিয়া,কান্তিক মাসে প্রবুদ্ধ হইলে বহু পুষ্প দ্বারা 
পূজা! করিবে। ঘ্বৃতমিশ্রিত তিল কিংবা পায়স অথবা মধুর 
বারা মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সহত্র হৌম করিবে । পুরুষসূক্ত 
মন্ত্র দ্বারা অবভূথ-ন্নান করিবে ।৬১৫-১* 

স্ানের পর গুহে গমন করত সহ্শ্রনাম সহকারে 

দর্পণাদি দান করিয়া দেবপতি শ্রীবিষুণকে যথাবিধি পূজা 
করিবে ।৩১৭ 

বৈষ্ণব ব্রাহ্ষণদিগকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দান 
দ্বার সন্তু করিবে। বৈষ্ণব পবিত্র হইয়া শুর্লপক্ষে 
ভাত্রমাসে ছাদশীতিথিতে নাভিমাত্র দীর্ঘ পবিত্রীরোৌপণ 
করিবে। সেই পবিত্র বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত লম্বা এবং 
সহত্রতন্ত্রময় হইবে ও সহত্রসংখ্যক কুশগ্রন্থি যুক্ত হইবে। 
এ পবিত্র বক্ষস্থল হইতে পাদ পর্যন্ত বিন্যাস করিবে। 
স্বর্ণ বা রজত-মালা শতগ্রন্থিযুস্ত করিয়া বিম্যাস 
করিবে 1৩১৮-২০ 

মুণালতাস্তবং পশ্চাৎ পুষ্পমালাং ততঃ পরম্ । 
শতমৌক্তিকহারাণি নানারত্বময়ান্যাপি ॥৩২১ 
উপোষ্যৈকাদশীং তত্র রাত্রে জাগরণান্গিতঃ | 
অভ্যর্চয়েজ্জগন্নাথং গন্ধ-পুষ্প-ফলারদিভিঃ ॥৩২২ 
নীত্ব! রাব্রিং নর্তনাগ্ৈঃ প্রভাতে বিমলে নদীমু। 
গত্বা স্নাত্বা চ বিধিনা তর্পযিত্বেশময়ে ॥৩২৩ 

সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ (মনত সুকৈর্মধ্বাজ্য-তিল-পায়সৈঃ | 
হুত্বা দত্ব! দশার্ণেন সহত্রং জুহুয়াত্ততঃ ॥৩২৪ 

পশ্চাদারোপযেদ বিষ্চোঃ পবিভ্রাণি শুভানি বৈ। 

পরম্ব সোম ইতি চ জপন্ সুক্তং স্থপাবনম্ ॥৩২৫ 

নিবেদযে পবিত্রাণি তথ! বিষ্ঞোর্ষথাক্রমাহ। 

মন্দিরং কুশযোক্তে.ণ বেষটয়ন্ পরমাত্মবনঃ ॥৩২৬ 
বিতানপুষ্পমালা গ্যৈরলঙ্কৃত্য চ সর্বতঃ। 

সহত্রং দ্বাদশর্ণেন ভক্ত্য। পুষ্পাঞ্জলিং ন্যাসে ॥৩২৭ 
শশী ্টীি 

মৃণালতন্কবগ্রথিত পুষ্পমাল্য ও নানারত্বময় শত 

মুক্তাহার দীন করিবে । একাদশীতে উপবাস করিয়া পাত্র 

জাঁগরণপূর্বক গম্ধ-পুষ্প ফলাদি দ্বারা জগন্নাথ শ্রীহরিকে 
পুজা! করিবে । নৃত্যগীতাদি দ্বারা এ রাত্রি অতিবাহিত 
করিয়া! প্রভাঁতে নদীতে গিয়া বিমল জলে ম্লান করত 

যথাঁবিধি ভগবান্্কে তর্পণ ও পুজা করিবে ।৩২১-২৩ 
সমস্ত বৈষ্ঞবসূত্তু দ্বারা মধু, ঘবৃত, তিল ও পায়স দিয়া 

দশাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সহআ হোম করিবে। পরে 

শ্রীবিষুণর শুভ পবিত্র আরোপ করিবে ।৩২৪-২৫ 
“পবস্ম সোৌমং” ইত্যাদি স্্পাবন মুক্ত জপ করিয়া 

শরীবিষ্ুঃর পবিত্র নিবেদন করত কুশময়রজ্জ, দ্বারা পরমাত্মা 
শ্রীহরির মন্দির বেষ্টন করিবে ।৩২৬ 

চন্দ্রীতপ ও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা মন্দির অলঙ্কত করিয়া 
ভক্তিপূর্বক দ্বাদশক্ষর মন্ত্র সহত্ববার জপ করত পুষ্পাপ্তলি 

দান করিবে। পরে উপনিষদুক্ত পঞ্চসুক্ত ও “ত্বয়াহুন্ 

পীতমিজযা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দান 
করিবে। পরে ব্রাক্ষণভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ 

করিবে । বৈষ্ঞবশ্রে্ঠ যথাশক্তি তিন দিন উত্সব 
করিবেন ।৩২৭-২৯ 



রাত-স্থৃতিঃ 
অথোপনিষছুক্তানি পঞ্চ সৃক্তান্তনুক্রমাণড। 
ত্বয়াহন্ গতমিজ্যাদি জপন্ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৩২৮ 
্রাহ্মণান্ ভোজয়েণ পশ্চা স্বয়ং কুর্বাত পারণমৃ। 
শক্ত্যা বা চোৎুসবং কৃর্য্যাজ্রিরাত্রং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৩২৯ 

প্রত্যব্দমেবং কুর্বাত পবিব্রারোপণং হরেঃ। 
ক্রতুকোটিসহত্রস্ত ফলং প্রাপ্পোত্যসংশয়ঃ ॥৩৩০ 
তত্র ছুভিক্ষ-রোগাদিভয়ং নাস্তি কদাচন। 
সংপ্রাপ্তে কাতিকে মাসে সায়াহ্ে পুজযেদ্ধরিমূ ॥৩৩১ 
হাঃ পুস্পৈশ্চ জাতীভিঃ কোমলৈস্তলপীদলৈঃ | 
অর্চযেদ্ বিষণ গায়ত্র্যাহনুবাকের্বৈষ্ণবৈরপি ॥২৩২ 
পাবমান্যৈ্চ তন্মাসং ভক্ত্যা পুষ্পাঞ্জলিং ন্যসেৎ। 
অক্টোত্তরসহতঅং বা শতমস্টোত্তরং তু বা ॥৩৩৩ 
অস্টাবিংশতিং বা শক্ত্যা দগ্যান্দীপান্ স্থপালিকান্। 
স্ববাসিতেন তৈলেন গবাজ্যেনাথবা হরেঃ ॥৩৩৪ 
অক্টোত্তরশতং নিত্যং তিলহোমং সমাচরে। 
মনুন] বৈষ্বেনাপি গাযত্র্যা বিষুসংজ্য়া ॥৩৩৫ 

এইরূপে প্রতিবেই শ্রীহরির পবিত্র আরোপণ 
করিবে । তাহাতে সহত্রকোটি যজ্দের কল প্রাপ্ত হইবে 
--সন্দেহ নাই ।৩৩০ 

যে স্থানে পবিত্রারোপণ হয়ঃ তথায় কখনও দুভিক্ষ 

রোগাদির ভয় থাকে না। কাগ্ডিকমাস উপস্থিত হইলে 

সায়ান্ছে শ্রীহরির পুজা করিবে ।৩৩১ 
নানাবিধ সুগন্ধি মমোরম পুষ্প, জাতিপুষ্প, কোমল 

তুলসীদল দ্বারা এবং গায়ত্রী ও অন্যান্ত বেদবাক্য 
সহকারে বৈষণবগণ শ্রাবিষু্র পূজা! করিবে ৩৩২ 

পাবমানীসৃক্ত দ্রারা ভক্তি-সহকারে মামব্যাপী 
পুষ্পাগুলি দান করিবে। অফ্টোত্র সহক্র অথবা 
অফ্টোত্তর শত অথবা যথাশক্তি অস্টাবিংশতিসংখ্যক 
স্থরক্ষিত দীপ স্ববাসিত তৈল বা গোতৃত যোগে 

প্রজ্বালিত করত গ্হরিকে দান করিবে ।৩৩৩-৩৪ 

প্রত্যহ অষ্টোত্বর শত তিলহোম করিবে। বিধুঃ 
গায়ত্রী ও বৈষ্ণবমন্ত্র দ্বারাই উহ৷ সম্পাদন করিবে। 

হোম করিয়৷ এ দ্বিবিধ মন্ত্র ঘার! বিভুকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদ্দান 

৪৯৯ 

হুত্ব! পুষ্পাঞ্জলিং দত্বা তাভ্যামেব তদা৷ বিভোঃ। 
হবিঘ্যং মোদকং শুদ্ধং নক্তং ভূঞ্জীত বাগ.যতঃ ॥৩৩৬ 
তৈলং শুক্তং তথা মাংসং নিষ্পাবাম্মাক্ষিকং তথ] । 
চণকানপি মাষাংশ্চ বর্জয়ে কাতিকেহহনি ॥৩৩৭ 

ভোজয়েদ্ বৈষবান্ বিপ্রান্ নিত্যং দানাদিশক্তয়ঃ 
অস্তে চভোজয়েদ বিপ্রান্ দক্ষিণা ভিশ্চ তোষয়েৎ॥৩৩৮ 

এবং সংপুজ্য দেবশং কাত্তিকে ক্রতুকোটিভিঃ। 
পুণ্যং প্রাপ্যানঘো! ভূত্বা৷ বিষুলোকে মহীয়তে ॥৩৩৯ 
দশমীমিতিতাং ত্যক্ত। বেলাযামরুণোদয়ে 
উপো ম্যৈকাদশীং শুদ্ধাং দ্বাদশীং বাহপি বৈষ্ণবঃ ॥৩৪০ 

স্নাত্বামলক্য! নগ্যাং তু বিধানেন হরিং যজেৎ। 

সুগন্ধকুম্থ মৈ শুব্রৈরূপচারৈশ্চ সর্বশঃ ॥৩৪১ 

রাত্রৌ জাগরণং কুর্যযাৎ পুরাণং লংহিতাং পঠে€ু। 
জাগরেহন্মিন্নশক্তশ্চেদ্দর্ভানাস্তী্্য বৈষ্ণব; ॥৩৪২ 
পুরতো বাস্থদেবস্ ভূমৌ স্বপ্যাৎ সমাহিতঃ | 
ততঃ প্রভাতনময়ে তুলসীমিশ্রিতৈর্জলৈঃ ॥৩৪৩ 

এ ৯৮ এ এ ১: সপ 

করিবে বাগযত হইয়া রাত্রিতে হবিষ্ত ভোজন 

করিবে অথব৷ পবিত্র মোদক ভক্ষণ করিবে ।৩৩৫-৩৬ 

কাণ্তিকমাসে তৈল, শুল্ত, মাংস, তণ্ুল-কণা (ক্ষুদ 
বা আগড়া ) বরবটা, মধু, মাষ ও ছোলা পরিত্যাগ 
করিবে। কান্ডিকমাসে যথাশক্তি দানাদি সহকারে বৈষ্ণব 
ত্রাহ্মণভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়! দক্ষিণা 
দান করত ব্রাহ্মণদিগকে সম্ভষ্ট করিবে ।৩৩৭-৩৮ 

কাত্তিকমাসে উক্তরূপে দেবেশ শ্রীবিষ্ণুকে কোটি- 
যঙ্ঞফলদায়ক দ্রব্যাদি দ্বারা বিধিমতে পূজা! করিলে সেই 

পুণ্যফলে নিষ্পাপ হইয়া বিষুলোকে সম্মানিত হইয়া 
থাকে । বৈষ্ঞবগণ অরুণোদয়-বেলাতেও দশমী মিঞ্রিত 
একাদশী ত্যাগ করিয়। শুদ্ধ একাদশীতে বা স্বাদশীতেও 
উপবাস করিয়া আমলকীপিষ্টরস গাত্রে অক্ষণপুর্বক 
নদীতে যথাবিধি সান করত শ্রীহরির পুজা করিবে । এ 
পূজাতে শুভ্র সুগন্ধ-কুন্তুমূ।ও নানাবিধ উপচার ব্যবহার 
করিবে ।৩৩৯-৪১ 

এ রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং পুরাণ ও 



৯৯ আধা-শান্ 

ন্বাত্বা সম্তর্প্য দেবেশং তুলস্তা৷ মূলমন্ত্রতঃ 
দ্বয়েন বা বিঞুসৃকতৈঃ কৃর্ধযাৎ পুষ্পাঞ্জলীংস্ততঃ ॥৩৪৪ 
তখৈব জুন্ুয়াদাজ্যং মন্ত্রেণেব শতং ততঃ । 
পায়সান্নং নিবেছ্যেশং ব্রাঙ্গণান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥৩৪৫ 

ধ্যায়ন্ কমলপত্রাক্ষং স্বয়ং ভূঞ্জীত বাগ যতঃ | 
£শেষং সমানীয় পুরাণং বাচয়ন্ বুধঃ ॥৩৪৬ 

সায়াহ্ছে সমনুপ্রাপ্তে দোলায়াং পুজযেদ্ধরিম্ | 

অভ্যর্্য গন্ধপুষ্পা্ঘৈর্ডক্ষৈর্নানাবিধেরপি ॥৩৪৭ 
্রান্মণস্ত তু সুক্তৈশ্চ শনৈদেলাং প্রচালয়ে | 
ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং গীতবাগ্ৈঃ প্রবন্ধকৈঃ ॥৩৪৮ 
এবং মংপুজয়েদ্দেবং তন্তাং নিশি সমাহিতঃ। 
মধ্যাহ্ছে পুজয়েদ্ বিষ্ণং বৈষ্ণবেন সমাহিতঃ ॥৩৪৯ 

চম্পকৈঃ শতপন্রৈশ্চ করবীবৈঃ সিতৈরপি। 
বৈষ্বেনৈৰ মন্্রেণ পুজয়েৎ কমলাপতিম্ ॥৩৫০ 

ধর্মাসংহিত। পাঠ করিবে । জাঁগরণে একান্ত অসমর্থ 

হইলে বৈষঞ্ণবগণ কুশ শাস্তীর্ণ করি বান্ুদেবের সমীপে 

ভূমিতে একা গ্রমনে নিদ্রা যাইবে । পরে প্রাতঃকালে 
ভুলসীঞজলের দ্বারা স্নান করিয়া শ্রীবিষুণর মুলমন্ত্রের বারা 
তর্পণ করত বিষুণভক্ত কিংবা উক্ত দ্বিবিধ মন্ত্র দ্বারা 

পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে । পূর্বোক্ত মন্ত্র গ্বারাই শতবার 
ঘৃতান্তি দান করিবে । পরে পায়সাঙ্গ নিবেদন করিয়। 

ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাঁইবে ।৩৪২-৩৪৫ 

কমলদলের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট শ্রহরিকে ধ্যান করিতে 

করিতে বাগষত হইয়া নিজে ভোজন করিবে । দিনের 

শেষভাগ পুরাণপাঠ দ্বারা অতিবাহিত করিবে ।৩৪৬ 

সায়াহ্ছে দোলাতে গন্ধপুষ্প: প্রভৃতির দ্বারা এবং 
বহুবিধ ভক্ষ্য্রব্য দ্বারা শ্রীহরির পূজা! করিবে 1৩৪৭ 

্রাঙ্ষণভক্ত দ্বারা ধীরে ধীরে দোলাকে চালাইবে ও 

ইতিহাঁষ, পুরাণ প্রভৃতি পাঠ ও শীতবাগ্ভাদি দ্বারা কাল 

অতিবাহিত করিবে 1৩৪৮ 

এইপ্ূপে প্রীভগবানের পুজ। ঘার! এ রাজি অতিবাহিত 
করিবে । পরদিন মধ্যা্হে বৈষ্ঞবমন্তর দ্বারা সমাহিত হইয়া 

বিষ পৃ্জা করিবে । এ পুজায় চম্পক, পন্ম, করবীর 

ন করীন্দ্রেতি সুক্তেন দ্লপ্তাৎ পুষ্পাঞ্জলিং হবেঃ । 
মন্ত্রেণাষ্টোত্রশতং দগ্তাৎ পুষ্পাণি ভক্তিতঃ ॥৩৫১ 

তখৈব হোমং কুরবাত তিলৈরক্রীহিভিরেব বা । 
স্থদধ্যন্নং ফলযুতং নৈবেছাং বিনিবেদয়েৎ 1৩৫২ 

দীপৈর্নারাজনং কৃত্বা' বৈষুবান ভোজয়েত্ততঃ 
মন্দবারে তু সায়ান্কেতাবশসম্যগ উপোষিতঃ 0৩৫৩ 
তিলৈঃ স্বাত্বা বিধানেন সস্তপ্প্য চ সনাতনম্ 1 
নৃনিংহবপুষং দেবং পুজযেতদ্বিধানতঃ ॥৩৫৪ 
মন্ত্ররাজেন গায়ব্রত। মূলমন্ত্রেণ বা জে | 
অখগুবিন্বপত্রৈ্চ জাতিকুনদৈশ্চ'যুখিকৈঃ ॥৩৫৫ 
ছন্দঃ পঞ্চোশনা শান্ত্যা ত্বমগ্নে ! ছ্যুভিরীতি চ। 
দগ্যা পুষ্পাঞ্জলিং ভক্ত্যা মন্ত্রেণেব শতং যথা ॥৩৫৬ 
আভ্যামেবানুবাকাভ্যাং প্রত্যুচং জুুয়াদ্ ঘ্বতঘৃ। 
মন্ত্রেণাষ্টোতরশতং বিন্বপত্রৈদ্ব তাগ্গিতৈ? ॥৩৫৭ 

পাশা পপ আপি ০৮ ৭ পলা পিপি পপ সদ 

ও অন্যান্য শুভ্রপুষ্প ব্যবহার করিবে । শ্রীবিষুঃর মন্ত্র দ্বারা 
কমলাপতি শ্রীহরির পূজা! সম্পন্ন করিবে ৩৫০ 
“নি করীন্দ্র” ইত্যাদি সৃক্ত দ্বারা শ্রীহরির পুষ্পাঞ্জলসি 
দান করিবে। পরে ভক্তিপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করত 
অফ্টোত্বর শত পুষ্প দান করিবে ।৩৫১ 

উ্কৃষ্ট দধ্যন্ন ও ফলাদি নিবেদন করিয়া তনু 

সহকারে তিল বা ত্রীহি দ্বার হোম করিবে 1৩৫২ 
দীপমাল' দ্বারা আরাত্রিক করিয়! বৈষ্ুবদিগকে ভোজন 

করাইবে। শনিবারে থাষথ উপবাস করিয়া সায়াহ্কে 
তিলের দ্বারা স্নানপূর্বক যথাবিধি সনাতন শ্রীবিষুণকে 
তর্পণ করিয়া বিধি অনুসারে নৃসিংহদেবকে পূজা! করিবে । 
মন্ত্ররাজ দ্বারা এবং গায়ত্রী দ্বারা অথবা মুলমন্ত্র দ্বারা 

অথগু বিশ্বপত্র এবং জাতি, কুন্দ "ও যুধিকাপুষ্প দ্বারা 
শ্রীবিষুর পুজা! করিবে ।৩৩৫-৫৫ 

“পথেশশনা” শান্তি দ্বারা আর্ত বা সংযুক্ত হইয়া 
“ত্বমগ্নে ! হ্যুভিঃ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারাও শতবার পুম্পাঞ্তলি 

দান করিবে । এ বেদমন্ত্র দুইটির প্রতিমন্ত্র বার! ঘৃতানুতি 

ঘ্ান করিবে। তশ্মন্ত্র বারা ঘ্বৃতসংঘুক্ত বিল্বপত্র দিয়া 
অফৌত্বর শত হোম করিবে ।৩৫৬-৫৭ 



দ্বিতীয় বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৭০ 7 [ দ্বিতীয় সংখ্যা শায়লীযানা! 

শ্রীএ্ী-লীভা্্লাম্মক্কাস-ুক্কান্্রনা্থ ওপ্রল্বত্ভিভ 1 

তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার 
উন্নয়ন ও সম্দ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের 

অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক ন্থলভ মূল্যে দেওয়া সম্তব হইয়াছে। 

যুগ্স-সম্পুজক-_ 

মহামহোপাধ্যায শ্রীকালীপদতর্কাচার্ধ্য 

বারিক দৃল্য সডাক ১৫০* ] দির উনারা 



স্বত্বাধিকারী £₹_ 
জীসত্যধন্মপ্রচার সঙ্ঘ 

(জয়গুর সম্প্রদায় ) 

সহ-সপ্পুজকসঙ্ঘ 

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভষণ 

শ্রীনারায়ণগোন্ামী শ্যায়াচাষ্য 

শ্ীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীথ 

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীথ 

শীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ 

্্ীরামরপ্তন কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ কর্তৃক প্রীপীতারাম: 
বৈদিকমহাবিষ্যালয়।় ৭৩, পি, ডব্লিউ, ডি 

রোড, কলিকাতা-_৩৫ হইতে প্রকাশিত 

ও ১৫বি, বায়বাগান প্র, কলিকাতা _-৬ 

ইন্দু-নারায়ণ প্রির্টিং ওয়ার্কস্ হইতে যুদ্রাপিত । 

১৫ই ভাদ্র, ১৩৭০ । 



নিয়মাবলি 

১। আধ্যশান্ত্ মাসিক শাম্সমযস পত্র । ইহা প্রতি মাসে নিক্মমিতভাবে 

প্রকাশিত হয় । আষাঢ় (জুন-জ্ুুলাই ) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ । 

২। এই পন্ত্রিকাক্স সমুদয্স সংহিতা স্মেতি), শ্রীরামাক্সণ-শ্রীমন্ডাগবত-্রীমহাভারত 

জ্রীবিষু্পুরাঁণ ইত্যাদি যাবতীয় আধ্যশা ক্স ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে । 
৩। বাশুসরিক সভাক গ্রাহক মুল্য ভারতে ১৫০০ । প্রতি সংখ্যা--১'৫০ নয়! 

পয়সা । পাঁক্স্তীনেও এ একই মুল্য । ভারতের বাহিরে অন্যত্র প্রতি সংখ্যা 
সডাক ২০০, বাসরিক ২০০০ । শ্রীহক মুল্য অশ্ঠখিম দেয় । 

৪ । পাতি বাংলা মাসের প্রথম সন্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহক- 

গণের নিকট পাঠান হল্স। বাংল! মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও পন্রিকা না পাইলে স্পানীয় 
ভাকঘনে খোঁজ নিয়া পন্রিকাকাধ্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্জিকাপরিচালকগণ এই 

জন্কা দায়ী থাঁকিবেন না । কোন কারণে পর্িনিকা প্রকাশিত হইতে বিলম্দ হইলে উক্ত 

নিয্মম পর্িবক্তিত হইতে পারে । চিকানা-পরিবর্তন এক মাস পুর্বেব জানাইলে 
স্বিধা হয় । 

৫1 পব্রিকা ও লিন্গ্কাপন সংক্রান্ত ঘাবতায় পত্রাদি ও টীকা পয়সা “সথগালক-_ 

আধ্যশাস্্ ৩৮সি, কর্ণওয়ীলিশ ছ্রীট, কলিকাতা-_৬৮ এই ঠিকানায় পাঠাইবেন । 

৬। বিশেষ অন্পুরোধ যে মণিঅর্ভার কুপণে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক- 

নন্দর ও নাম-ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন । 

সম্পূজক- আধ্যশান্ত 
প্রধান কাধ্যালক় 

শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয় 
৭৩, পি, ভক্রিউ, ভি রোড, আলমবাজার | 

কলিকাতা _-৩৫ 



| 

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওস্কারনাথ প্রবন্তিত 
নানাভাষাময়ী মাসিক ধর্মপত্রাবলি-_ 

প্রণবপারিজাতি নামক সংস্কতভাবাময় মাসিক ধর্মপত্র । প্রখ্যাত পণ্ডিতবর্গের রচনা 
দ্বারা সম্থদ্ধ। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরস্ভ। বাধিক মুল্য সভাক ২২ ছুই টাকা 

মাত্র । প্রাপ্ডিস্থান- শ্রীসীতারামবৈদিকমহাবিস্ভীলয়, ৭1৩, পি, ভব্রিউ, ভি রোড 
কলিকাতা ৩৫ । 

ছ্েববান নামক বনুজনসমাদৃত বঙ্গভাষামস্স মাসিক ধর্শপত্র। বাধষিক মূল্য 
সভাক-_€২ পাঁচ টাকা মাত্র। ভান্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ । প্রাপ্তিস্থান 

দেবযাঁন কাধ্যাঁলয়, পৌং__মগরা, হুগলী । 

আধ্যনারী- বঙ্গভাবামরী €কেবল মায়েদের জন্য ) মাসিক ধর্ষপত্রিক'। বাম্বিক 
মূল্য সভাক ২২ ছুই টাকা মাত্র প্রাপ্তিস্বান__৯৪নং শাস্তি রাম রান্তা, বালী, 
হাওড়া । 

জয়গুল্ুঃ নামক বঙ্গভাবাময় পাক্ষিক মিলন পত্র । বাঁধষিক মুল্য সভাক ৩২ তিন 

টাকা মাত্র । প্রাপ্ডিস্থান- জয়গুরু কাধ্যালয়, ৯৪ নং শাস্তিরাম রাক্তা, বালী, হাঁওড়। 

দ্বিমাদ্দার নামধেয় ইংরাঁজীভাষাময় মানসিক ধর্মপত্র। বাম্বিক মুল্য সভাক ৮২ 
আট টাকা! মাত্র । প্রাপ্ডিস্থান__পি ১৯, বেলিয়াঘাট। মেন রোড, কলিকাতা ১০ । 

পরমানন্দ নামক হিন্দীভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র । প্রাশ্ডিস্থান_৮৫নং ইন্দ্রবিশ্বাস 
রোড, কলিকাতা _৩৭। 

জয়জগনাাথ নামক উড়িয়া ভাষাময় মাসিক খধর্মপত্র । প্রাপ্তিস্থান_ শ্রীনীলাচল 
আশ্রম, চটকপব্ত, পোঃ স্বর্গনার, পুরী, 

আধ্যশান্্-_ 



বদ্ধহারীত-স্যৃতিঃ | ৬৩ 

বৈকৃ্ঠপার্ধদং হুত্বা হোমশেষং লমাপয়েৎ। | পক্ষে পক্ষে পৌররমান্তামুদিতেহ্মিন্ নিশাকরে। 
মধু-শর্করাসংযুক্তানপুপান্ মোদকাংস্তথা ॥৩৫৮ ন্নাত্বা সংপুজয়েদ্ বিষুং বামনং দেবমব্যয়ম্ ॥৩৬৫ 
মণ্ডকান্ বিবিধান্ ভক্ষ্যান্ সূপান্নং মধুমিশ্রিতম্। সমাসীনং মহাত্মানং তস্মিন্ পুর্ণেন্দুমণ্ডলে। 
স্থবাসিতং পানকঞ্চ নৃসিংহায় সময়ে ॥৩৫৯ সম্ত্পষেচ্ছুভজলৈঃ কুন্ুমাক্ষতমিশ্রিতৈঃ ॥৩৬৬ 
নৃত্যং গীতং তথ। বাগ্াং কুবীত পুরতো৷ হরেঃ। তত্র মূলেন মন্ত্রেণ পুজয়েৎ পরমেশ্বরমূ। 
ভোজয়েচ্চ ততো বিপ্রান্ নব সপ্তাথ পঞ্চ বা॥৩৬০  তুলসীকুন্দকুম্থমৈরথ পুষ্পা্জলিং চরে ॥৩৬৭ 
হর্য্যপিতহবিষ্যান্নং ভূপ্ভীয়াদ্ বাগযতঃ স্বয়মূ। ত্বং সোম ইতি সৃক্তেন প্রত্যুচা কুহ্থমৈর্জেত । 
্যায়েম্সিংহং মনসা ভূমৌ সবপ্যাজ্জিতেক্টরিয়ঃ ৩৬১ পশ্চাদ্ধোমং প্রকুর্ীত পায়সান্নং সশর্করা ॥৩৬৮ 
এবং শনিদিনে দেবমভ্যচর্ণ নরকেসরিম্ । মন্ত্রেণা্টোত্তরশতং সুক্তেন প্রত্যুচং তথা । 
সর্বান্ কামানবাপ্রোতি সোহশ্বমেধাযুতং লভে ॥৩৬২ অগ্নি সোমানুবাকেন সমিন্তিঃ পিপ্সিলৈর্ধজেৎ ॥৩৬৯ 
যষ্টিবর্ষসহত্রং স পুজাং প্রাপ্পোতি কেশবঃ। সহঅনামভিঃ স্থৃত্বা নমস্কত্বা জনাদর্নমৃ। 
কুলকোটিং সমুদ্ধত্য বৈকুষ্ঠপুরমাপ্প,য়াণ ॥৩৬৩ বৈষুবান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ পায়সান্নেন শক্তিতঃ ॥৩৭০ 
প্রায়শ্চিত্তমিদং গুহাং পাতকেষু মহৎস্বপি | স্বয়ং ভুক্ত] হবিঃশেষং শয়ীত নিয়তেন্দ্রিয়ঃ | 
অপুত্রে! লভতে পুত্রমধনো ধনমাপ্র,যাৎ ॥৩৬৪ এবং সংপূজ্য দেবেশং পৌর্ণমাস্তাং জনার্দনম্ ॥৩৭১ 
বিষধর পরিষদ্গণের হোম করিয়া হোমকণ্্ অপুত্র বাক্তি পুত্র ও নির্ধন ব্যক্তি ধনলাভ করে। 

সমাপন করিবে । পরে মধু-চিনিসংযুক্ত পিষ্টক, মোদক, : প্রতিপক্ষে পৌর্ণমাসীতিথিতে সৃষ্য বা চন্দ্র উদিত 
মণ্ডক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্যপব্য, সূপ-সহরুত অন্ন, মধু হইলে ন্লীন করিয়া বামনরূপী অবিনাশী আবিষুণকে সম্যক্ 
মিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্য ও স্থবাসিত পানীয় নৃসিংহদেবকে পুজা করিবে ।৩৬৪-৬৫ 
নিবেদন করিবে ।:৫৮-৫৯ পৃণচন্দ্রমুলে উপবিষ্ট মহাত্মা শ্রীবিষ্ণকে চিন্তা 

শ্রীহরির সমীপে নৃত্য-শীত-বাগ্ভাদি করিবে। পরে । করিয়া পবিত্র জলের দ্বারা পুষ্প ও অক্ষত মিশ্রিত করিয়া 
নয়জন বা সাতজন বা পাঁচজন ব্রাহ্দণকে ভোজন | তর্পণ করিবে ।৩৬৬ 
করাইবে ।৩৬০ মূলমন্ত্র দ্বারা পরখেশ্খর শ্ীবিঞ্ুুর পুজা করিবে। 

ভ্রীহরিকে নিবেদন করত হুবিষ্যান্প বাগষত হইয়া তুলসী, কুন্দ প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা অঞ্জলি প্রদান 
ভোজন করিবে । মনে মনে নুমিংহদেবকে চিন্তা : করিবে ।৩৬৭ 
করিতে করিতে জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভূমিতে শয়ন 'ত্বং মোম” ইত্যাদি সৃক্ত দ্বারা প্রতিবেদমন্ত্রে পুষ্প 
করিবে 1৩৩১ ৷ দিয়া পুজ| করিবে। পরে শর্করা-সমন্থিত পায়সান্স দ্বারা 

উক্তরূপে শনিবারে শ্রীনৃদিংহদেবকে পুজা করিয়া ; হৌম করিবে ।৩৬৮ 
মানুষ সমস্ত অভীফ-বস্ত লাভ করিতে পারে এবং সে, বিষুঃসূক্ত দ্বারা ও অস্টোত্বর শতবার বিষু্ন্্র দ্বারা 
ব্যক্তি অযুতসংখ্যক অশ্বমেধ-যজ্জের ফল লাভ করে ।৩৬২ | প্রতিমন্ত্রে অশ্লীষোমাত্মক বেদমন্্ উচ্চারণপূর্বক অশ্বখ- 

অধিকন্ত সে বাট্হাজারবতসরব্যাপী কেশব-পৃজার ূ বৃক্ষের সমিধ, দ্বারা হোম করিবে 1৩৬৯ 
কল লাভ করে ও কোটিবংশ উদ্ধার করিয়া স্বয়ং বৈকুষ্টে | শ্রীবিষ্র সহত্র নাম, দ্বারা ভগবান্ জনার্দনকে স্তব 
গমন করে ।৩৬৩ ৷ করিয়া প্রণাম করত বথাশক্তি পায়সান্ন দ্বারা বৈষ্ব- 

ইহা গুরুপাঁপসমুহেরও গুহ প্রায়শ্চিত্ত এবং ইহাতে ভোজন করাইবে ৩৭ 
৯৫ 



১৩ 

সর্বপাপবিনিমুক্তো বিষুসাযুজ্যমাপু,য়াৎ। 
মঘায়ামপি পুর্বাহে স্াত্বা কৃষ্ণং জলৈদ্বিজঃ ॥৩৭২ 

দন্তপ্য মূলমন্ত্রেণ তিলমিশ্রিতবারিভিঃ | 
তপয়িত্বা পিতুন্ দেবানচযেদচ্যুতং ততঃ ॥৩৭৩ 
কৃষৈশ্চ তুলসীপত্রৈঃ কেতকৈঃ কামলৈরপি | 
শোণিতৈঃ করবীরৈশ্চ জবা-কূটজ-পাটলৈঃ ॥৩৭৪ 
অস্ত বামেতি সুক্তেন দগ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং হরেঃ। 
মন্ত্রেণাফ্টোত্তরশতং কৃষ্ণং শ্রীতুলসীদলৈঃ ॥৩৭৫ 
তথৈব জুহুয়াদগ্নে। তিলৈঃ কৃষৈ& সশর্করৈঃ | 
আজ্যেন পৌরুষং সূক্তং প্রত্যুচং জুহুয়াৎ ততঃ ॥৩৭৬ 
নারায়ণানুবাকেন উপস্থায় জনার্দনমৃ। 
স্থসযাবৈঃ সৌহৃদৈশ্চ শাল্যন্নং বিনিবেদয়ে ॥৩৭৭ 

বৈষ্ণবান্ ভোজয়ে পশ্চাৎ স্বয়ং ভূঞ্জীত বাগযতঃ। 
তন্যাং রাব্রৌ৷ জপেন্মন্ত্রমঘুতং হরিসন্নিধৌ ॥৩৭৮ 

অবশিষ্ট হবিঃ প্রভৃতি নিজে ভোজন করিয়া 
সংযতচিত্তে শয়ন করিবে। এইরূপ পৌর্ণমাসীতে দেবেশ 
শ্রীজনার্দনকে পুজ! করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া 
শীবিষুণর সাধুজ্য প্রাপ্ত হইবে। মঘানক্ষত্রে পূর্বাহ্ে 
জলের দ্বারা স্নান করিয়া শ্রীবিষুঃর মূলমন্ত্র দ্বারা শ্রীকৃঞ্ের 
তর্পণ করত তিলমিশ্রিত জলের দ্বারা পিতৃগণের ও 
দেবগণের তর্পণপূর্বক শ্রীবিষ্ণকে পূজা করিবে ।৩৭১-৭৩ 

কৃষ্ণবর্ণ তুলসীপত্র এবং কেতক, পঞ্লু, রক্তবর্ণ করবীর, 
জবা, কূটজ ও পাটলপুষ্প দ্বারা “অস্ বাঁম” ইত্যাদি সূক্ত 
উচ্চীরণপূর্ক এবং শ্রীহরির মন্ত্রে একশত আটবার 
শ্রীকৃষ্ণকে অঞ্জলি প্রদান করিবে ।৩৭৪-৭৫ 

পুরুষসূক্তের প্রতিমন্ত্রে শর্করাঁমিশ্রিত কৃষ্ণ তিলসহ 
ঘ্ৃত দ্বার! অগ্নিতে আহুতি দীন করিবে । নারায়ণসুক্ত 
দ্বারা জনার্দনকে পৃজ। করিয়া বন্ধুদের সঙ্গে নিবেদিত 

সংযাব অর্থাৎ শিণার (সিমি) সহিত শাল্যন্ন ভোজন 
করিবে। পূর্বে বৈষ্বদিগকে ভোঁজন করাইয়া পরে 

মিজে বাগ্যত হইয়। ভোজন করিবে। এ রাত্রিতে 
শ্রীহরির সমীপে থাকিয়া অযুতসংখ্যক শ্রীবিষুমন্ত্র জপ 
করিবে। পরে বিষুসুক্ত দারা পুষ্পাপ্রলি দিয়া 

বার্য-শাস্্র 

বৈষ্ণবৈরনুবাকৈশ্চ দত্ব! পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ 
পুরতো বাস্ুদেবস্ত ভূমৌ ব্বপ্যাৎ কুশোত্তরে ॥৩৭৯ 
এবং সংপুজ্য দেবেশং মঘায়াং বৈষুবোতমঃ | 
উদ্ধত্য বংশজান্ সর্বান্ বৈষুবং পদমাপুয়া ॥৩৮০ 

ব্যতীপাতে তু সংপ্রান্তে হয়গ্রীবং জনাদ্নমৃ। 
পুষ্পৈ্চ করবীরৈশ্চ পুগুরীকৈঃ সমর্চয়ে ॥৩৮১ 
যোরযাত্যনুবাকেন প্রত্যুচং বৈ যজেদ্ বুধঃ। 
মন্ত্রেণ চ শতং দত্া পশ্চাদ্ধোমং সমাচরে ॥৩৮২ 
যবৈশ্চ তগুলৈর্বাহপি তিলৈঃ পুস্পৈরমাপি বা। 
মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং জুহুয়াদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৩৮৩ 
অভূদেকাদ্যষ্টদুক্তৈঃ প্রত্যুচং জূনুয়াচ্ছরুমূ । 
শেষং নিবেদ্য হরয়ে সংপ্রাশ্টাচমনং চরেৎ ॥৩৮৪ 

সহত্রশীর্ষদুক্তেন উপস্থায় জনার্দনমূ। 
শাল্যোদনং সুপযুতং বিবিধৈশ্চ ফলৈরপি ॥৩৮৫ 

শরীশ্রীবাস্থদেবের সম্মুখে ভূমিতে কুশশয্যায় শয়ন করিবে। 
বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ এইরূপে মঘানক্ষত্রে দেবাঁদিদেব শ্রীবিষুকে 
পূজ! করিয়া স্থীয় পুর্বপুরুষসকলকে উদ্ধার করত বিষুপদ 

লাভ করিবে ।৩৭৬-৮০ 

ব্যতীপাত-যৌগে হয়গ্রীবনীমক জনার্দনকে করবীর 
ও পদ্ম পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে । “যোরয়ী” ইত্যাদি 
বেদবাক্য দ্বারা প্রতিমন্ত্রে পূজা করত এ মন্ত্র দ্বারা শত 
পুষ্পীঞ্জলি দিয়া হোম করিবে ৩৮১৮২ 

বৈষণবশ্রেষ্ঠগণ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যব কিংবা তুল 
অথবা তিল ও পুম্পের সহিত ঘ্বৃত দ্বারা হোম 
করিবে ৩৮৩ 

“অভূদেকাদি” অধ্টসংখ্যক সৃত্ত দ্বারা প্রতিমন্র 
চরু দিয়া হোম করিবে। অবশিষ্ট চকু শ্রীহরিকে 
নিবেদন করিয়া স্বয়ং ভোজন করত আচমন 
করিবে 1৩৮৪ 

“সহক্রশীর্ষা পুরুষ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জনার্দনকে 
পূজা করিয়া শাল্যন্, সূপ (দাইল ), বিবিধ ফল গোদ্বত 
সংযুক্ত করিয়া ভোগনিবেদন করিবে। পরে প্রদীপা'দি 
দ্বারা আরাত্রিক করিবে। বৈষ্ণব ব্রাঙ্মণ-ভোজন করাইয়া 



বৃদ্ধহারীত-স্থৃতিঃ 

গবাজ্যেন যুতং দত্বা দীপৈর্নীরাজয়েত্ততঃ ॥৩৮৬ 
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ে পশ্চাদ্দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়ে। 
হবিয্্ত স্বয়ং ভুক্ত ভূমৌ স্বপ্যাজ্জিতেন্তরিয়ঃ ॥৩৮৭ 
এবং সংপুজ্য দেবেশং ব্যতীপাতে সনাতনম্ ! 
দশবর্ষসহতস্ত পুজায়াঃ ফলমাপু,য়াৎ ॥৩৮৮ 
গ্রহণে রবিসংক্রান্তে৷ বরাহবপুষং হরিমূ। 
কুমুদৈরুজ্জবলৈঃ পদ্মৈস্তলসীভিঃ কুরন্দকৈঃ ॥৩৮৯ 
অর্চয়েদ্ ভূধরং দেবং তম্মন্ত্রেণেব বৈষ্ণবঃ | 
দুরাদিহেতি সুক্তেণ দগ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং দ্বিজঃ ॥৩৯০ 

মন্ত্রেণ চ সহত্রং তু শতং বাহপি যজেতদা । 

তিলৈশ্চ জুনুয়াত্তদ্ব€ড সুক্তেন প্রত্যুচং ঘ্বৃতম্ ॥৩৯১ 
সুপান্নং কৃসরান্নঞ্চ ভক্ষ্যাপূপান্ ঘ্ৃতগ্ন,তান্। 
নৈবেগ্যং বিনিবেছ্যেশে ব্রাঙ্গণান্ ভোজযেততঃ ॥৩৯২ 
এবং সংপুজ্য দেবেশং সংক্রান্ত গ্রহণে হরিম্। 
কল্পকোটিপহআণি বিষু্লোকে মহীয়তে ॥৩৯৩ 

দক্ষিণা দ্বারা তীহাদিগকে সন্ত করিবে। নিজে 

হবিষ্যান্প ভৌজন করত সংযতেন্দ্রিয় হইয়। ভূমিতে শয়ন 

করিবে। ব্যতীপাতযোগে উক্তরূপে সনাতন শ্রীহরিকে 
পূজা করিলে দশসহশ্রবুসরব্যাপী পুজা-জন্য ফল প্রাপ্ত 

হইবে। চন্দ্র ও সৃষ্যের গ্রহণে, রবিসংক্রীন্তিতে, বরাহ- 
শরীরধারী শ্রীহরিকে সুন্দর, সরস ( অশুক্ক ) কুমুদ, পদ্ম, 

তুসলী, কুরন্দক পুষ্প দ্বার! তত্তৎ বিষুমন্ত্রে বৈষুবগণ 

ভূধরদেবকে পূজা করিধা “দূরাঁদিহ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা 

পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে 1৩৮৫-৯০ 

বিষুন্ত্র দ্বারা সহত্র বা শতবার শ্রীহরিকে পূজা 

করিবে । বিষুসৃক্ত উচ্চারণপূর্বক ঘ্বৃতসংযুক্ত তিলের 

দ্বারা প্রতিমন্ত্রে হোম করিবে 1৩৯১ 

সূপান্ন, খেচুড়ি, স্ৃতক্্য পিষ্টক দ্বতপ্নুত করিয়া 

ও নিবেদনযোগ্য দ্রব্য শ্ত্রীহরিকে নিবেদন করিয়া 

্রাক্মণদিগকে ভোজন করাইবে ।৩৯২ 

এইরূপে রবিসংক্রাস্তি ও গ্রহণে শ্রীহরিকে পূজা 

করিলে সহল্রকোটি কল্পকাল বিষুুলোকে থাঁকিয়৷ মে 

সম্মামিত হইবে ।৩৯৩ 

%১৫ 

বৈশাখে পুজয়েদ্ রামং কাকুৎস্থং পুরুষোত্তমমূ। 
সীতালক্ষণসংযুক্তং মধ্যাহ্হে পুজয়েদ বিভূমূ ॥৩৯৪ 

পুন্নাগ-কেতকী-পদ্মৈরৎ্পলৈঃ করবীরকৈঃ। 
চাম্পেয়ৈর্বকুলৈঃ পূজাং ফড়র৫ে নৈব কারয়ে€ ॥৩৯৫ 
জাতয়ে বাতিসুক্তেন কুর্ধ্যাশ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ । 
সংক্ষেপেণ শতপ্লোক্যাং প্রতিশ্লোকং যজেন্ততঃ ॥৩৯৬ 

পুষ্পাঞ্জলিং সহত্রং তু মন্ত্রেণেব যজেত্ততঃ। 
ত্বমগ্ন ইতি সুক্তেন পায়পং জুকুয়াদৃচা ॥৩৯৭ 
পশ্চাম্মন্ত্রণাজ্যহোমে। নৈবেগ্ং পায়সং ঘ্বুতম্ | 
কদলীফলং শর্করা চ পানকঞ্চ নিবেদয়ে ॥৩৯৮ 

পঞ্চ সপ্ত ত্রয়ো৷ বাইপি পুজনীয়া দ্বিজোতৃমাঃ | 
সুহৃগ্বৈরন্নপানাগ্যৈগ্গোহিরণ্যাদিদক্ষিণৈঃ ॥২৯৯ 
হবিষ্যান্নং স্বয়ং ভূক্ত1 পঠেদ্ রামায়ণং নরঃ | 
এবং সংপুজ্য বিধিবদ্ রাঘবং জানকীষুতম্ ॥৪০০ 
ভুক্ত] ভোগান্ মনোরম্যান্ বিষুলোকে মহীয়তে। 

বৈশীখমাঁসে মধ্যাহ্ে সীতা ও লঙ্গমণস্হ বিভু 
কাকুত্স্থ পুরুষোন্তম শ্রীরামচন্দ্রকে পূজা করিবে। 
ষড়ক্ষর মন্ত্র (“ও বিঞবে নম£” ) দ্বারা বৈশাখমাসে 

পুম্নীগ, কেতকী, পদ্ম, উৎপল (নীলপদ্ম ), করবীর, 

চম্পা ও বকুলপুষ্প দিয়া শ্রীহরির পূজা করিবে ।৩৯৪-৯৫ 
“জাতয়ে বাতিসৃক্তেন” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শ্রীহরিকে 

পুজান্তে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে । সংক্ষেপে শতষ্লোকী 
(তদাত্মক গীতা) প্রতি শ্লোক দিয়া পূজা করিবে। 

অনম্তরর বিষুণমন্ত্র দ্বারা পুষ্পীঞ্জলি দান করিবে এবং 
ততৃমগ্নে” ইত্যাদি সৃক্তমন্ত্র দ্বারা প্রতিমন্ত্রে পায়ম হোম 
করিবে ।৩৯৬-৯৭ 

পরে বিষুমন্ত্র দিয়া ঘৃতহোম করত পীয়স, দ্বৃত, 
কদলীফল, চিনি ও পানীয় দ্রব্য দান করিবে। 

পাঁচজন বা সাতজন কিংবা অগত্যা তিনজন ত্রাঙ্গাণোত্তম 

বৈষুবকে গো্ববর্ণদি দক্ষিণাসহকৃত মনোরম হাস্ধ 
অন্ন-পানাদি দ্বারা ভোজন করাইয়া সম্মানিত করিবে । 
অবশেষে নিজে হবিষ্যাল্প ভোজন করিয়! রামায়ণ পাঠ 
করিবে। এইরূপে যথাঁবিধি জানকীসহ শ্রীরামচম্দ্রকে 



৯৬ 

লক্ষমীনারায়ণং দেবং ভার্গবে বাসবে নিশি ॥৪০১ 
অখগুবিন্বপত্রৈশ্চ তুলসীকোমলৈর্নলৈঃ। 
অরচয়েম্মন্ত্ররত্বেন বামাঙ্কস্থশ্রিয়া সহ ॥৪০২ 
চন্দনং কুস্কুমোপেতং কন্তধ্যা চ সময়ে । 

শ্ীসুস্ত-পুরুষদৃক্তাভ্যাং দগ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ৪০৩ 

মন্রদ্ধয়েন পুষ্পাণাং সহত্রঞ্চ নিবেদয়েৎ। 
ত্বমগ্ন ইতি সুক্তেন প্রত্যুচং কুম্থমাদ্ যজেশ ॥8০৪ 

অখগুবিন্তপাত্রৈর্বা পদ্মপত্রের্ঘতেন বা। 
শ্রীসূক্ত-পুরুষসূক্তাভ্যাং প্রত্যুচং জুহুয়াৎ ততঃ ॥৪০৫ 

অগ্নিং ন বেতি সূক্তেন তিলৈক্রীহিভিরেব বা। 
মন্ত্ররত্তেন জুহুয়াৎ স্তগন্ধকুস্তমৈঃ শতম্ ॥৪০৬ 
মণ্ডকান্ ক্ষীরসংযুক্তান্ পায়ুসান্নং সশর্করমূ 

আধ্য-শাঙ্তর 

অভ্যর্ট বিপ্রমিথুনান্ বাসোহলঙ্কার-ভূষণৈঃ | 
ভোজয়িত্বা যথাশক্ত্য। পশ্চাদ্ভূঞ্জীত বাগযতঃ ॥৪০৮ 

মন্বম্তরশতং বিষণ ছুগ্ধান্ধৌ হেমপন্কজৈঃ। 
সংপুজ্য বদবাপ্সোতি তফলং ভূৃগুবাসরে ॥৪০৯ 
এবং সংপুজ্যমানস্ত তশ্থিন্নহনি বৈষবৈঃ। 
লক্ষ্ম্যা মহ হরিঃ সাক্ষা€ প্রত্যক্ষং তৎক্ষণান্ডবেৎ॥৪১০ 

কষ্টান্টম্যাং চতুদশ্যাং সায়ংসন্ধ্যাসমাগমে | 
গোপালপুরুষং কৃষ্ণমচয়েচ্ছ,দ্ধয়াহন্বিতঃ | 
মল্লিকা-মালতী-কুন্দ-য্ থি-কুটজ-কেতকৈঃ ॥৪৯১ 
লোধ্র-নীপাজুনৈর্নীগৈঃ কিকারৈঃ কদন্বকৈঃ | 
কোবিদারৈঃ করবীরৈবিল্বৈরাস্ফোটকৈরপি ॥৪১২ 
দশীক্ষরেণ মন্্রেণ পুজয়ে পুরুষোত্তমম্। 
ষে ত্রিংশতীতি সূক্তেন দগ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৪১৩ 

। দশাক্ষরেণ মন্ত্রেণ পূজবেৎ পুরুযো্তমম্ , 
গাল্যন্নং পৃদাজ্যঞ্চ ভক্ত্যাস্মৈ বিনিবেদয়ে ॥3০৭ ৰ শরীকৃষ্ণায় নম ইতি সুক্তেনাষ্টোততরং শতম্ ॥৪১৪ 

বৈশাখ মাঁসে পুজা করিলে মনোরম বিবিধ ভোগ্যবস্ত 
ভোগ করিয়া বিঞুলোকে সন্মানিত হওয়া যায়। 

স্টক্রবার দিবানিশি অখণ্ড বিল্পপত্র ও তুলসীর সরস 
পত্র দ্বারা মন্ত্রত্ব উচ্চারণপূর্বক বামাঙ্ৃস্থিত লঙ্গমীদেবীর 
সহিত নিত্যমিলিত লন্মমীনারায়ণকে পুজা করিবে। 

কুষ্কুমযুক্ত চন্দনের দ্বারা ও কস্তুরী দ্বারা শ্রীহরিকে 
পূজ! করিয়া শ্রীসূক্ত ও পুরুষসূক্তের প্রাতিমন্ত্র দিয়] 

পু্পাঞ্জলি দিবে ।5৯৮-৪০৩ 

এবং এ মন্ত্র দুইটি দ্বার সহস্র পুষ্প সহকারে পূজা 
করিবে । “ত্বমগ্নে” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রাতি মন্ত্রে পুষ্প দ্বারা 
পূজ করিবে । অথগ্ু বিল্লপত্র দিয়া কিংবা পদ্লাদলের 
দ্বারা শ্রীসূক্ত ও পুরুষসূক্তের প্রতিমন্ত্রে হোম করিবে । 

“অগ্মিং ন বা” ইত্যাদি সৃত্ত দ্বারা ও পূর্বোক্ত মন্ত্র 
দ্বারা তিল কিংবা শ্রীহিযুক্ত স্থগন্ধ পুষ্প এক শত 
আন্ুতি দিবে ।৪০৫-৬ 

র্ীরসংযুক্ত ভ্রব্য, পিষ্টক, চিনিসংযুক্ত পায়সান্, 
শাল্যল্ন ও গব্যঘত ভক্তিপূর্বক শ্রীবিষুণকে নিবেদন 
করিবে ।৪০৭ 

কোনও ব্রাহ্মণদম্পতিকে বস্ত্র, বিবিধ অলঙ্কার ও 
ভূষণাদি দ্বারা যথাশক্তি পূজা করত ভোঁজন করাইয়া স্বয়ং 
বাগ্যত হইয়া ভোজন করিবে ।৪০৮ 

প্ধীসমুদ্রে শয়ান শ্রীবিষ্ণকে শতমন্বস্তরকাল পর্য্যন্ত 
স্ব্ণপল্প দ্বারা পূজা করিলে যে ফল পাওয়া যায়ঃ 
শুক্রবারে যখোক্তরূপে যথাবিধি পূজা করিলে সেই ফল 
পাওয়া যাঁয়। পূর্বোক্ত প্রকারে যথাবিধি পূজা করিলে 
সেই দিনেই শীশ্রীলক্ষমীদেবীর সহিত মিলিত শ্রীহরিকে 
বৈষ্ণবগণ প্রত্যক্ষদর্শন করিতে পারেন ।3 ০৯-১৯ 

কষ্ণীফমী বা কৃষ্ণচতুর্দশী দিবসে সায়ংসন্ধ্যা-সময়ে 
শ্রদ্ধা পূর্ক গোপালপুরুষবেশী পুরুষোত্বম শ্রীকুষ্ণকে 
মল্লিকা, মালতী, কুন্দ, যুথিকা, কুটজ কেতক, কুচি, 
লোধ্ু, কদন্ব, অর্ঞুন, নাগকেশর, কণিকার ( সোন্দীল ), 

কেয়াফুল, করবীর ও বিল্বপত্র দ্বারা পুরুষোত্তম 
“বিষ্বে পরমাঁতনে নম£ এই দশাক্ষরমন্ত্রে পুজা 

করিয়া “ষে ত্রিংশতী” ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি 
দিবে ।৪১১-১৩ 

'রীকষ্ণায় নমঃ” ইত্যাদি সৃক্তমন্ত্র দ্বারা তুলসীপত্র 
দিয়া প্রতিমন্ত্রে অফটোত্তর শত পূজা করিবে। পুজান্তে 



বন্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

পুজযিত্বাইথ হোমস্ত তিলৈঃ কৃষ্ঘতাস্িতৈঃ | 
প্রত্যচং বৈষবৈঃ সুক্তৈজুগ্ছয়াৎ পুরুষোত্তমম্ ॥৪১৫ 
সমিদ্তিঃ পিপ্ললৈশ্চাপি মন্ত্রেণাষ্টোত্তরং শতম্। 
নামভিঃ কেশবাছ্ৈশ্চ চরুং পশ্চাদ্ ঘ্বতপ্ল,তম্ ॥৪১৬ 

বৈষ্ঃব্য। চৈব গায়ত্র্যা পৃষদাজ্যং শতং তথা । 
গুড়োদনং সপিষাক্তং ভঙ্ষ্যাণি বিবিধানি চ ॥৪১৭ 

ক্ষীরান্ং শর্করোপেতং নৈবেগ্তঞ্চ সমর্পয়েৎ। 
বৈষ্ঞবান্ ভোজয়ে পশ্চা স্বয়ং ভূ্জীত 

বাগযতঃ ॥৪ ১৮ 

এবমভ্যর্চ্য গোবিন্দং কৃষ্ণাষ্টম্যাং বিধানতঃ | 
সর্বপাপবিনিমুক্তো বিষুলাধুজ্যমাপু,য়া ॥৪১৯ 

দ্বয়োরপ্যনয়োঃ শ্রীশং কৃর্মরূপং সমর্চচয়েও 
সসাগরাং মহীং সর্বাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৪২০ 

অচয়েম্মমন্েণ গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ | 
অচ্য়িত্বা বিধানেন হবিষ্যং ব্যঞ্জ নৈরু্তিষ্ ॥৪১১ 

পপ আন লা লা পাপ 

বিষুসূক্ত বারা স্বৃতমিশ্রিত কৃ্ণতিল দিয়া গ্রুতি মন্ত্রে! 

হোম করিবে । অশ্খ-সমিধের দ্বারা যথোক্ত মন্ত্রে, 

অফ্টোত্তর শত 
উচ্চারণপূর্বক পশ্চাঁ ঘ্বৃতধুত চরু সমর্পণ করিবে। 

বিষুগায়ত্রী দ্বারা দধিমিশ্রিত ঘ্বৃত, ঘ্ৃতপ্ুত গুড়োদন ও 

বিবিধ ভক্ষ্াত্রব্য, চিনিসংযুক্ত দুগ্ধান্ম ও বহুবিধ নৈবেন্ত 
অর্পণ করিবে । বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং 

বাগযত হুইয়া৷ ভোজন করিবে ।৪১৪-১৮ 

শ্রীকষ্ণাষ্টমীদিনে এইরূপ বিধানে যথাবিধি 

রীপ্রীগোবিন্দকে অর্চনা করিলে সর্বপাঁপ হইতে মুক্ত 

হইয়া শ্রীবিষুর সাঁযুজ্য লাভ করা যায়।৪১৯ 
পুরুষসূক্ত ও শ্রীসুক্তমন্ত্রে কৃন্রূপী লক্গীপতি 

প্রীহরিকে পূজা করিবে। তাহাতে দসাগরা সমগ্র পৃথিবী 

লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই ।৪২০ 

গন্ধ-পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা মূলমন্ত্র ষখাঁবিধি পুজা 

করিয়া ব্যঞ্জনযুক্ত হবিত্া, স্থদীর্ঘযন্ত্র হইতে উৎপন্ন সুপ ও 
্ৃতমিশ্রিত অধিক পক মিষীন্স নিবেদন করিবে । পরে 

ৰ 

হোম করিবে এবং কেশবাদি নাম | 

সদীর্ঘযন্্রজান্ (?) সৃপ-দ্বৃতমিশ্রান্ নিবেদয়েৎ । 
অহং পূর্বেতি সুক্তেন কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৪২২ 
সহঅং মূলমন্ত্রেণ পুজয়েত,লসীদলৈঃ | 
তিলমি শ্রৈশ্চ পৃথকৈজুিয়াদ্বব্যবাহনে ॥৪২৩ 
্রয়দ্ধ ইতি সুক্তাভ্যাং নাসদাসীত্যনেন চ। 
মন্ত্রেণাজ্যং সহত্রস্ত জুনুয়াদ্ বৈষবোতমঃ ॥৪২৪ 

ভোজযেদ বৈষঃবান্ ভক্ত্যা বিশেষেণার্চয়েদ্ গুরুম্। 
কৌর্মে তু শতবর্ষস্ত সমভ্যচণ বিধানতঃ ॥৪২৫ 
অত্রাপ্যচনমন্রেণ ততফলং সমবাণু,য়াৎ । 

মধুশুরুপ্রতিপদি কেশবং পুজয়েদ্ দ্বিজঃ ॥৪২৬ 

স্নাস্বা মধ্যাহ্ছুপময়ে করবীরৈঃ স্ুগন্ধিভিঃ | 
অগ্রিমীল ইত্যাগ্যেন প্রত্যুচং কুম্থমৈর্যজেত ॥৪২৭ 
মন্ত্ররত্বেন বাহভ্যচ্য চর্ু-পায়সহোমকৃৎ্ 

ঈলে দ্যাঁবেতি সৃক্তেন যদিল্ত্রাগীত্যনেন চ ॥৪২৮ 
কারন জুুয়াদ্ গায়ত্র্যা। বিষ্ঃসংজ্য়] | 

অপুপান্ কটকাকারান্ শাল্যমং ঘবতসংযুতম্ ॥৪২৯ 
শা শপ পপিসা শসা সির কাপ আপা সপ পিপপীন ও আআ 

“অহং পুর্ব” ইত্যাদি সৃত্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান 
করিবে ।৪২১-৪২২ 

মূলমন্ত্রের দ্বারা সহ তুলসীপত্রে পুজা করিয়া 

তিলমিশ্রিত পৃথুক অর্থাৎ চিপিটক দ্বারা অগ্সিতে হৌম 
করিবে। “প্রযদ” ইত্যাদি সৃক্ত ছুইটি দ্বারা ও 
“নাসদাসীত” ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সহ 
হোম করিবে। ভক্তিপূর্বক বৈষ্বদিগকে ভোজন 
করাইবে। শ্রীশুরুকে বিশেষভাবে পুজ! করিবে। 

শতবতসর কৃন্রূপী শ্রীভগবান্কে পূজা করিলে যে ফল 
পাওয়া যায়, পূর্বোক্ত বিধানে পুজা করিলে তৎক্ষণাৎ, 
দেই সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইবে। বসন্তের শুক্র প্রতিপদ 
তিথিতে ব্রাক্ষণশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কেশবকে পুজ। করিবেন। 

সান করিয়া মধ্যাহৃসময়ে স্বগন্ি-করবীর-পুষ্প দ্বারা 
“অগ্নিমীলে পুরোহিত” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বার! প্রতি মন্ত্রে 
শ্রীবিষুঃপুজা করিবে ।৪২৩০২৭ 

এঁরূপে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র বারা পূজা করিয়া চরু ও পায়সাক্স- 
যোগে “ঈলে ভাবা” ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা, প্যদিক্্রীগ্মী” 



৪৮ 

ফলৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ নৈবেদ্তাং বিনিবেদয়েশ | 
ভোজয়েদ্ ব্রা্ধণান্ শক্ত্যা দক্ষিণাভিঃ 

প্রপুজয়ে ॥8৩০ 

সাগ্রং সংবসরং তত্র সম্যক সংপুজযেদ্ধরিমূ। 
সবান্ কামানবাপ্পোতি হয়মেধাধুতং লভেশু ॥৪৩১ 

তস্মিক্নবম্যাং শুকে তু নক্ষত্রেহদিতিদৈবতে | 
তত্র জাতো জগন্নাথো রাঘবঃ পুরুষোত্তমঃ ॥৪৩২ 

তন্মিম্,পোষ্য মধ্যান্ছে স্সাত্বা সন্ধ্যাং বিধানতঃ। 
তপরযিত্বা পিতৃন্ দেবানচয়েদ্ রাঘবং হরিম্ ॥৪৩৩ 

ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রণ গন্ধমাল্যান্ুলেপনৈঃ | 
অভ্যচয জগতামীশং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ ॥ 
শীস্তিং শান্ত্রং পুরাণঞ্চ নান্নাং বিষ্ঠোঃ সহস্রকম্ ॥৪৩৪ 
পাঁবমানৈবিষ্সুক্তৈঃ কৃর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ । 
রামায়ণশতল্লোক্যা দগ্ভাৎ পুষ্পাণি বৈষ্ণবঃ ॥৪৩৫ 

ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বিঞ্ণগায়ত্ত্রী ও পুরুষসূত্ত' দ্বারা হোম 
করিবে। পরে পিষ্টক, শালিধাম্যের অন্ন দ্বৃতসংযুক্ত 
করিয়া এবং বিবিধ ফল, নানা স্থম্বাছ ভক্ষ্য ও 

ভোজাত্রব্য শ্রীবিঞ্কে নিবেদন করিবে । ব্রাহ্ষণকে 
ভোজন করাইয়া যথাশক্তি দক্ষিণা দ্বারা তাহাদিগকে 
সম্তধট করিবে ।৪২৮-৩০ 

পূর্ণ সংবশুসর পর্যন্ত শ্রীহরিকে সম্যগভাঁবে পুজা 

করিবে । তাহা হইলে সমস্ত অভিলধিত দ্রব্য প্রাপ্ত 

হইবে এবং অযুতসংখ্যক অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ 

করিবে । যে মধু (চৈত্র) মাসের শুরু নবমীতে অদিতি- 
দৈবত অর্থাত্ পুনর্বন্ব-নক্ষত্রে পুরুষৌত্তম জগন্নাথ রঘুপতি 
রামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন, সেইদিনে যথাযথ উপবাস 
করিয়া মধ্যাহ্নে সান করত যথাবিধি পিতৃগণের তর্গণ 

ও দেবতাদিগের পুজাপূর্বক শ্রীহরি রামচন্দ্রকে পুজা 
করিবে 1৪৩১-৩৩ 

/ষড়ক্ষর মন্ত্র বারা এবং গন্ধ, পুষ্পমাল্যাঁদি অনুলেপন- 
দ্রব্য দ্বারা জগতের অধীশ্বর শ্রীরামচন্দ্রকে পুজা করিয়া 

একাগ্র মনে তন্মন্ত্রের জপ করিবে। পরে শাস্তি পাঠ 
করিয়া অন্য শাস্ত্র, পুরাণ ও শ্রীবিষুর সহজ্রনাম পাঠ 

নাধ্য-শাস্ত 

সশর্করং পায়সান্নং কপিলাঘুতসংযুতম্ । 

রম্তাফলং পানকঞ্চ নৈবেগ্তাং বিনিবেদয়ে ॥৪৩৬ 
পীতানি নাগপর্ণানি স্সিপ্ধপুগীফলানি চ। 
কর্পুরেণ চ সংযুক্তং তান্মুলঞ্চ সম্পয়ে ॥৪৩৭ 

দীপান্নীরাজয়েস্তক্ত্য। নমস্কৃত্য পুনঃ পুনঃ । 
গ্রীতয়ে রঘুনাথস্য কুর্যাদ্দানানি শক্তিতঃ ॥৪৩৮ 

ষড়ক্ষরেণ সাহত্রং তিলৈবা পায়সেন বা। 
কমলৈবিন্বপত্রৈর্বা ঘৃতেন জুহুয়াত্ততঃ ॥৪৩৯ 
অন্য বামেতি সুক্তেন সমিষ্ডিঃ পিপ্ললম্ত তু। 
বৈকুণঠপার্ধদং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়ে€ ॥৪৪০ 
রাত্রে জাগরণং কুর্ধ্যাদ্ দ্বি-্রিযামং সমচয়েগু। 
প্রভাতে বিমলে চাপি ততো ভরতজন্মনি ॥৪৪১ 

তৃতীয়েহহনি মধ্যা্ছে সৌমিত্রের্জল্মবাসরে | 
সানুজং জগতামীশমচ'য়ে পুর্ববদ্ দ্বিজঃ ॥৪৪২ 

করিবে। পরে পাবমানী সৃক্ত ও পুরুষসূক্ত দ্বারা 
পুষ্পীঞ্জলি দীন করিবে। অনন্তর বৈষ্ঞবভক্ত শতশ্লোকী 
রামায়ণ ছারা শ্রীবিষুকে নাঁনীবিধ পুষ্প দান করিবে। 

চিনিসংযুক্ত পায়সান্ন কপিলধেমুর দুর্ধজাত-দ্বৃত মিশ্রিত 
করিয়া দান করিবে। রম্তাফল ও পানীয় দ্রব্য এবং 
নানাবিধ নৈবেদ্ভ নিবেদন করিবে 1৪৩৪-৩৬ 

গীতবর্ণ নাগকেশর-পঞ্র, স্থন্দর স্থপারিফল ও কপ্পূর 

সংযুক্ত তাম্বুল দান করিবে। ভক্তিপূর্বক দীপাবলী 
দ্বারা আরাত্রিক করিয়া প্রণাম করিবে। রঘুনাথ 

শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতির জন্য যথাশক্তি নানাবিধ দাশীয় 
দ্রব্য প্রদান করিবে ।৪৩৭-৩৮ 

ষড়ক্ষর মন্ত্রে তিল বা পায়সান্নের দ্বার1 পল্প বা! বিজ্বপত্র 

দিয়া ঘ্ৃত-সহযোগে হোম করিবে । “অন্য বাম” ইত্যাদি 

সৃক্তে অশ্থথ-সমিধ, দ্বারা শ্রীহরির পার্ধদগণকে হোম 
করিয়া হোমশেষ (পুর্ণহৌম ) সমাপন করিবে । রাত্রিতে 
জাগরণ করিয়া ছিপ্রহর বা তৃতীয় প্রহরে পুজা! করিবে । 
নিপ্মীল প্রভাতকালে ভরতের জন্মসময়ে ও তৃতীয় দিন 
মধ্যাহ্ছে লঙ্গমণের জন্মদিনে ব্রাক্ষণ পূর্বোক্ত বিধিতে 
জগদীশ্বর সানুজ শ্রীরামচন্দ্রকে পুজা করিবে ।৪৩৯-৪২ 



বন্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

পুজাং পুষ্পাঞ্জলিং হোমং জপং ব্রাঙ্মণভোজনম্। 
অবিচ্ছিম্নং তথা কুর্য্যাদগ্নিহোত্রং ব্রিবাসসমূ ॥৪৪৩ 
এবং ভ্তিরাত্রং কুরবাত রাঘবাণাং বিধানতঃ | 
মহোতসবং জন্মভেষু প্রত্যব্দং চৈত্রমাসিকে ॥888 
চতুর্থেহহিচ তথা নগ্যাং কুর্ধ্যাদবভূথং দ্বিজঃ | 
বৈষ্ণবৈরনুবাকৈশ্চ রামনামভিরেব চ ॥88৫ 
চরিতং রঘুনাথস্ত জপক্নবভূথং চরে । 

দেবান্ পিতৃংস্চ সন্তপ্য গৃহং গত্বাহর্চয়ে প্রভূম্ ॥৪৪৬ 
উটগাসা চরুণা পায়সেন বা। 
অন্ত বামেতি সুক্তেন পরোমাত্রেত্যনেন চ ॥8৪৭ 

প্রত্যুচং জুনুয়াৎ পশ্চান্মন্ত্রেণ শতসংখ্যয়া । 
হুত্বা সমাপ্য হোমন্ত শেষং সম্প্রাশয়েচ্চরুম্ ॥8৪৮ 

আচম্য পুজয়েদেেবং বৈষ্তবান্ ভোজয়েততঃ | 
স্বয়ং ভুঞ্জীত তদ্রাত্রাবধঃশায়ী সমাহিতঃ ॥3৪৯ 

পুজা, পুষ্পাঞ্জলি, হোম, জপ, ব্রাক্ধণভোজনাঁদি ও 

অগ্িহোত্রক্রিয়া তিনদিন পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাঁবে অনুষ্ঠান 
করিবে । এইরূপে রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসবে 
যথাঁবিধি প্রতিবসর চেত্রমাসে জন্মনক্ষত্রযুক্ত জন্ম 
তিথিতে তিনদিন মহোৎসব করিবে 18৪৩-৪৪ 

চতুর্থদিনে নদীতে যজ্ঞান্ত-সাঁধ্য অবভভূথ-স্নান করিবে । 

পরে বৈষ্ঞবসূক্তীদি বেদমন্ত্র দ্বারা এবং রামনামকীর্তন 
দ্বারা রঘুনাথের চরিত্র পাঠ করত অবভৃথন্নীন করিবে। 

দেবতা ও পিতৃগণকে সম্তপিত করিয়া গৃহে গমন- 
পূর্বক পুনঃ জগত্প্রভুর পূজা করিবে। অস্ত বাম" 

ইত্যাদি সৃক্ত দ্বারা এবং “পরোমাত্রা” ইত্যাদি 

বেদমন্ত্রের বারা চরু ব| পায়সাম্স দিয়া অবভূথ যাগ 

করিধে ।8৪৫-৪৭ 
উল্ত সুক্তাদির প্রতিমন্ত্র দিয়া শতসংখ্যক হোমান্তে 

হোম সমাপন করিয়া অবশিষ্ট চরু ভোজন করিবে। 

আচমন করিয়া! দেবপূজা! সমাপন করত বৈষ্ণবদিগকে 

ভোজন করাইবে এবং পরে স্বয়ং ভোজন করিয়া 

& রাত্রিতে সংযতচিত্তে অধঃশায়ী হইয়া থাকিবে। 

৪৪৮৪৯ 

এবং দ্বাদশভিঃ পুজ্যশ্চৈত্রে নাবমিকে তথা । 
মষ্টিবর্ষসহস্তাণি শ্বেতদ্বীপনিবাসিনমূ্ ॥৪৫০ 
সংপুজয়েদবাপ্পোতি তদেবাত্র সমশ্্তে। 
যজ্ঞাযুতশতং লক বিষুজলোকে মহীয়তে ॥৪৫১ 
তস্তৈব পৌঁমান্তাঞণ শীতাংশোর্দয়ে তথা । 
স্নাত্বা সংপুজয়েদ্দেবং মাধবং রময়। সহ 8৪৫২ 

শুদ্ধজাম্ম,নদ প্রখ্যং কন্দর্পশতসঙ্সিভমৃ। 

লক্ষ্যা মহ সমামীনং বিমলে হেমপন্কজে ॥৪৫৩ 
চন্দনেন স্থুগন্ধেন করবীরাজ-পঙ্কজৈঃ। 
কপুর-কুস্কুমোপেতচন্দনেন চ পুজয়ে 08৫৪ 

তম্মন্ত্-মন্ত্ররত্বাভ্যাং মাধবং বিধিনা যজে। 
মণ্ডকান্ ক্গীরসংযুক্তান্ শাল্যন্নং ঘ্ৃতসংযুতম্ ॥৪৫৫ 

কৃষ্ণরস্তাফলৈজু্ষ্টং নৈবেগ্যং বিনিবেদয়েৎ | 
অসজীবত্ব ইত্যাদি ষটু সুক্তৈঃ কুম্নমৈর্বজেৎ ॥৪৫৬ 

এইরূপে চেত্রমাসের শুর্লবমী হইতে দ্বাদশদিন 
ীমচন্দ্রের পুজা! করিবে । শ্বেতদ্বীপবাসী দেবকে 

ষাট হাজার বগুসর পুজা করিলে যে ফল হয়, ইহ] 
করিলে সেই ফল এ দ্বাদশদিনেই প্রাপ্ত হইবে এবং শত 
অযুত সংখ্যক যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া বিষুলোকে গিয়া 
সম্মানিত হইবে ।৪৫০-৫১ 

এরূপভাবে এ পৌঁর্ণমাসীতে চন্দ্রের উদয়কাঁলে স্নান 
করিয়া লক্ষীসহ সমাসীন মাধবকে ( বিষুঃকে ) পুজা 
করিবে 1৪৫২ 

উজ্জ্বল ন্বর্ণপন্মের উপরে লঙ্গমীদেবীর সহিত একত্র 
উপবিষ্ট অত্যুজ্্বল বিশুদ্বন্বর্ণবর্ণণ শতকন্দর্প € মদন )- 
তুল্যকান্তিবিশিষ্ট শ্রীহরিকে স্থগন্ধ চন্রনামুলিগড করবীর, 
পল্প, উৎপল, কর্পুর ও কুহ্কুমমিশ্রিত চন্দন ছ্বারা 
পুজ] করিবে ।৪৫৩-৫৪ 

বিষুমন্ত্র ও পূর্বোক্ত মন্ত্ররত্ব দ্বারা যথাবিধি বিধুঃকে 
পূজা কবিবে। পরে ক্ষীরসংযুক্ত মণ্ডক, দ্বৃতযুস্ত শালি- 
ততুলের অন্ন, কৃষ্ণবর্ণ বস্তা ও নানাবিধ ফল-রচিত নৈবেন্ 
নিবেদন করিবে । “্থস্য জীবস্ত” ইত্যাদি ছগনটি 
দার! ফুল দিয়! পূজা করিবে ।8৫৫-৫৬ 



১৪৬ 

মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ | 
সংপুজ্য হোমং কুবীত সাজ্যেন চরুণা ততঃ ॥৪৫৭ 
বিহীভোতোরিত্যেতেন সুক্তেন প্রত্যুচং দ্বিজঃ | 
কমলৈবিন্বপত্রৈ রা মান্ত্রেণাফ্টোত্তরং শতম্ ॥৪৫৮ 

হুত্বাহখ পৌরুষং সুক্তং শ্রীসূক্তং জুহুযাদ্ দ্বিজঃ | 
সহঅনামভিঃ স্তত্বা বৈষ্ণবান্ যোজযেত্ততঃ ॥৪৫৯ 

হুতশেষং স্বয়ং ভুক্ত। ভূমৌ স্বপ্যাজ্জিতেন্দ্রি়ঃ | 
এবং সংপুজ্য দেবেশং মাধব্যাং মধুসুদনঃ ॥৪৬০ 
সর্বান্ কামানবাপ্লোতি হরিসাযুজ্যমাগু,য়াণু। 
বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্থান্ত মধ্যাহ্ে পুরুষোভমম্ ॥৪৬১ 
অর্চয়েদ্ রক্তকমলৈরুত্পলৈঃ পাটলৈরপি। 
হ্বীবের-করবীরৈশ্চ গায়ত্র্া বিষুসংজ্জয়া ॥৪৬২ 
দধ্যমং ফলসংযুক্তং পায়সঞ্চ নিবেদযে্ । 
প্রত্যুচং চেদ্দিবং সুক্তৈঃ প্রত্যুচং জুন্ুয়াভ্ততঃ ॥৪৬৩ 

(09 পপ 

বিঞুন্ত্র দ্বারা অফ্টোত্তর শতসংখ্যক সরস তুলসী 

পত্র দিয়া পুজা করিয়া ঘুতমিশ্রিত চরুর দ্বারা হোম 

করিবে 1৪৫৭ 
.প্বিহীভোতো” ইত্যাদি সৃক্ত দারা ব্রান্ধণ প্রতি 

মন্ত্রে পল্প বা বিশ্বপত্র থারা অক্টোত্তর শত হোম করিবে। 

পরে পুরুষসূক্ত বা শ্রীসূক্ত বারা হোম করিবে ।৪৫৮ 
শ্রীবিষুতর সহত্স নাম দ্বারা স্তব করিয়া] বৈষ্ণবদ্দিগকে 

ভোজন করাইবে। নিজে হুতাবশিষ্ট ভোজন করিয়া 

জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে। বৈশাখমাসে 

দেবদেব শ্রীমধুসূদনকে উক্তরূপে পৃজা করিয়া সাধক 
সমস্ত অভিলধিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরির সাযুজ্য লাভ 
করে 18৫৯-৬০ 

বৈশাখমাসের পুর্নিমা-তিথিতে মধ্যাহ্ছে পুরুষোত্তম 
শ্রীবিষুণকে রক্তুপত্ম, উৎপল, পাঁটলপুষ্প, জবা ও করবী 
পুষ্পদবারা বিষ্ুগায়ত্রী যোগে পুজা করিবে। পরে 
দরধিমিশ্রিত অন্ন, নানা! কল ও পায়সান্ন নিবেদন করিবে 

এবং /এ পুরুষসূত্তের প্রতিমন্ত্রে হোম করিবে ।৪৬১-৬৩ 
“সৌরাষ্ট্রে ইত্যাদি সৃক্ত «বারা দীপাবলি সাহাযো 

আরাত্রিক করিবে । বথাশক্তি ব্রাক্ষণ ভোজন করাইয়া 
্রীপুরুর পূজ। করিবে 1৪৬৪ 

আস পা লি 

আধ্য-শান্জ 

সৌরাষ্টরে দ্রেতি সৃক্তেন দীপৈর্নীরজয়েত্ততঃ | 
শক্ত্যা বিপ্রান্ ভোজযিত্বা পুজয়েদদেশিকং তথা॥৪৬৪ 
তম্মিন্ সম্পুজিতো দেব; প্রত্যক্ষত্তৎক্ষণান্তবেত | 
শয়নে ভোজয়েদ্ বিষুং পুজয়েচ্ছ,্বয়াহন্িতঃ ॥৪৬৫ 
কুশ-প্রসূন-দুর্বাগ্র-পুণুরীক-কদম্বকৈঃ। 
মূলমন্ত্রেণ শ্রী বিষুণ্রং গায়্র্া চ সমর্চয়ে€্ ॥৪৬৬ 
সত্যেনোত্মসুক্তেন খষিঃ পুষ্পাঞ্জলিং যজেৎ। 

মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং তুলমীপল্লবৈস্তথা ॥৪৬৭ 
পশ্চাদ্ধোমং প্রকুকীত বিষুসুক্তৈঃ স্থপায়সম্ | 
মন্ত্ররত্রেন জুহুয়াদাজ্যমন্টোত্তরং শতম্ ॥৪৬৮ 
সশর্করং পায়সান্নমপুপং বিনিব্দষে€। 
বিশ্বজিতেতি সুক্তেন কুর্ধ্যাননীরাজনং ততঃ ॥৪৬৯ 
ভোজয়েদ বৈষ্বান্ বিপ্রান্ পুজয়েচ্চ বিশেষতঃ | 

সর্বান্ কামানবাপ্রোতি হয়মেধাযুতং লভে ॥8৭০ 

পূর্বোক্তরূপে শ্রীমধুসূদনদেবকে পূজা! করিলে তিনি 

প্রত্যক্ষ হইয়া দর্শন দিয়! থাকেন। শ্রীবিষুণর শয়নকালে 
শদ্ধা সমম্থিত হইয়। তাহার পূজ! করত ব্রাহ্মণ ভোজন 
করাইবে ।৪৬৫ 

মূলমন্ত্র দ্বারা কুশ, পুষ্প দুর্বা ও পক্মসমূহ দ্বার 

গায়ত্রী মন্ত্রসহকারে শ্রীবিষুকে পুজা করিবে । “সত্যেন” 
ইত্যাদি শ্রেষ্ট সুক্ত বেদমন্ত্র দ্বারা পুম্পাঞ্জলি দান করিবে । 
এবং অফ্টোত্তর শতসংখ্যক তুলসী পত্র দিয়া বিষুমন্্রে 
পুজ] করিবে ।৪৬৬-৬৭ 

পুরুষনূত্ত দ্বারা পায়সামন্মে হোম করিবে এবং 

মন্ত্রতু দ্বারা অফ্োত্তর শত হোম করিবে। চিনি সংযুক্ত 
পাঁয়সান্ন ও. পিষক নিবেদন করিবে। তারপর 

“বিশ্বজিত” ইত্যাদি সুক্ত দ্বারা আরাত্রিক করিবে। 
৪৬৮৬৯ 

বিশেষভাবে পুজা করত বৈষ্ণব ব্রাঙ্ষণদিগকে 
। ভোৌজন করাঁইবে। তাহাতে সর্বাভীষ লাভ করিয়া 
অযুত অশ্বমেধ যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হইবে ।৪৭৪ 

রোহিণীনক্ষত্রের অধিপতি ব্রহ্গা। ব্রহ্মার অন্য 
নাম প্রজাপতি । ম্ুতরাং প্রজাপতির নক্ষত্র রোহিণী 
নক্ষত্র। অতএব প্রাজাপত্যক্ষ সংযুক্ত শব্দের অর্থ রোহিণী- 



বন্ধহারীত-স্থৃতিঃ 

প্রাজাপত্যক্ষসংযুক্ত্যা নভঃকফ্টাষটমী যদা 
নভবস্তৈব ভবে স! তু জয়ন্তী পরিকীতিত৷ ॥৪৭১ 
তস্থাং জাতে জগন্নাথঃ কেশবঃ কংসমদ্নঃ | 
তম্থিম্ন,পোম্য বিধিব সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪৭২ 
অধ্টমী-রোহণীযোগে! মুহুর্তে বা দিবানিশমৃ। 

মুখ্যকাল ইতি খ্যাতস্তত্র জাতঃ স্বয়ং হরিঃ। 
মাদদ্বয়ং যদ্যলাভে যোগে তম্মিন্ দিবানিশি ॥৪৭৩ 

নবমীরোহিণীযোগঃ কর্তব্যো বৈষবৈদ্িজৈঃ 
রাব্রিযোগস্ত বলবান্ তশ্তাং জাতে! জনার্দনঃ ॥৪৭৪ 

তিলেন বৈ ভবান্তে চ পারণা যত্র চোচ্যতে। 
যামত্রয়বিষুক্তায়াং প্রাতরেব হি পারণা ॥৪৭৫ 

পুবেহ্যনিয়মং কৃুর্ধ্যাদ্দস্তধাবনপুর্বকম্। 
প্রাতঃ স্বাত্া বিধানেন পুঁজযেৎ কৃষ্চবম্যযম্ ॥৪৭৬ 

নক্ষত্র-সংযুক্তাঃ 

তিথিতে শ্রঁভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহ পরিগ্রহ হয়। 

কাজেই এ তিথি কুষ্ণজয়ন্তীনামে বিখ্যাত 18৭১ 

এ তিথিতে কংসনাশন ভগবান্ জগন্নাথ জন্মগ্রহণ 

করিয়াছেন বলিয়া এ দিন যথাবিধি উপবাস করিলে 

সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।৪৭২ 

দিবারাত্রিতে যে মুহূর্তে রোহিগীসংযুত্ত অষ্টমী লাভ 

হয় তাহাই মুখ্যকাল; তখনই শ্রীভগবান্ জন্মগ্রহণ 

করেন। সৌর শ্রীবণ ও ভাদ্র এই দুইমাসেও রোহিণী- 

যুক্ত অষ্টমী প্রাপ্ত ন। হইলে চান্দ্রভাত্রের রাত্রিতে যখনই 

ঘৌগ হইবে, তখনই ভগবান্ জন্মগ্রহণ করেন ।৪৭৩ 

বৈষ্ণবত্রাহ্ষণগণ  রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত নবমীতেই 

উপবান করিবে। রাক্রিতে সংযোগ হইলে তাহাই 

ধলবান শ্রেষ্ট যোগ, কারণ ভগবান্ রাত্রিতেই রোহিণী- 

যুক্ত তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ।8৭8 

উপবাসের পর তিলের দ্বারা পারণের বিধি যেস্থলে 

বিহিত আছে, সেস্থলে রাত্রির তিনপ্রহর অতীত হইলে 

অর্থাৎ প্রাতঃকালেই এ পারণের বিধি জানিবে 18৭৫ 

উপবাসের পূর্বদিন সংঘম করিয়া দত্তধাবন করত 

গ্রাতঃকালে বধাবিধি স্নীনপুর্বক অবিনাশ নিত্যন্বরূপ 

৯৩ 

এঁ রোহিমীনক্ষবরযুক্ত ভাত্রকৃষ্ণীষমী 

১৯১ 

ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ বালকৃষ্ণতনুং হরিম্ । 

স্ুকৃষ্ণতুলসীপত্তৈরচয়েচ্ছদ্বয়াহুম্মিতঃ ॥৪৭৭ 
ছুপ্ধং ক্ষারং শর্করাঞ্চ নবনীতং নিবেদয়েৎ। 
সহভ্রমযুতং বাহপি জপেন্ম্ং ষড়ক্ষরমূ ॥৪৭৮ 

গবাজ্যং জুন্ুরাদ্ বহে কৃষ্ণমন্ত্রেণ পায়সমূ। 
সহত্রং শতবারং বা প্রত্যুচং বিধুঃসৃক্তকৈঃ ॥৪৭৯ 
হুত্ব৷ স্থুগন্ধিপুপ্পাণি তৈরেব চ সমর্চয়ে। 
সহস্রনান্নাং গীতানাং পঠনং গুরুপুজনম্ ॥৪৮০ 
বৈষ্ণবান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা হুতশেষং সকৃৎ স্বয়মূ। 

ভূক্ত। কুশোত্তরে স্বপ্যাুমৌ নিয়মবান্ শুচিঃ ॥৪৮১ 
পরেহহ,পোষ্য বিধিব€ স্নাত্বা নগ্যাং বিধানতঃ। 
ত্পযিত্বা। জগন্নাথং পিতুন্ দেবাংশ্চ তর্পয়ে্ ॥8৮২ 
পুর্ববহ পুজযিত্বেশং জপহোমাদিকং চরে ॥৪৮৩ 

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পূজা! করিবে । বড়ক্ষর মন্ত্র বারা বাল- 
কৃষ্ণশরীরধারী এহরিকে সুন্দর কষ্ণবর্ণ তুলসীপত্র দ্বার! 

শ্রন্ধাপূর্বক পুজা করিবে ।৪৭১-৭৭ 

দুগ্ধ, ক্ষীর, চিনি ও নবনীত নিবেদন করিবে । 

সুত্র বা দশসহত্র ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিবে ।৪৭৮ 

শীকষ্ণমন্ত্র দ্বারা গব্যদ্বতসংবুক্ত পায়স অগ্মিতে আহুতি 

দিবে। পুরুষসুক্তের প্রতিমন্ত্র দিয়া সহত্স অথবা শতবার 
আন্বতি দিবে 18৭৯ 

স্গদ্ধি-পুষ্পসমূহ দ্বার৷ পূজা করিয়া এ স্থগন্ধি- রা 
আহুতি দিবে । বিষুণর সহত্রনীম ও গীতা পাঠ করিবে 

গুরুপুজ! করিবে 1৪৮০ 

যথাশক্তি বৈষ্ণব-ভোজন করাইয়া হবনের অবশিষ্ট 
স্বয়ং একবার ভে।জন করিয়৷ সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ভূমিতে 
কুশশয্যায় পবিভ্রভাবে শয়ন করিবে ।৪৮১ 

পরদিন উপবাস করিয়া নদীতে যথাবিখি ল্গান 

করত শ্রীপ্রীজগম্লাথের পূজা ও তর্পণ করিয়া পিতৃগণ ও 
দেবতাগণকে তর্পণ করিবে 1৪৮২ 

পূর্বেবাস্ত নিয়মে দেবদেবকে পুজা করিয়া জপ ও 
হোমাদি কর্মসমুহ করিবে । অবৈষ্ণব ক্রাঙ্গণকে এ 
পুজাদি ব্যাপারে কথা দ্বারাও অচ্চিত বা সন্মানিত 



১২ 

অবৈষ্বং দ্বিজং তম্মিন্ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েশ | 
পুরণাদিপ্রপাঠেন রাত্রে! জাগরণং চরে ॥৪৮৪ 
শীতাংশাবুদিতে স্মাত্বা শুক্লান্বরধরঃ শুচিঃ। 
নবো নবে! ভবতীত্যুচাহধ্যং বিনিবেদয়েশ ॥৪৮৫ 

অর্চয়েম্মাতুরণ্সঙ্গে স্থিতং কৃষ্ণৎ সনাতনমূ । 

তুলসীগন্ধপু্পৈশ্চ কন্তুরীচন্দ্রচন্দনৈঃ ॥৪৮৬ 

ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্ধরিমূ। 
বন্থদেবং নন্দগোপং বলভদ্রেঞ্চ রোহিণীম্ ॥৪৮৭ 

যশোদাঞ্চ সৃভদ্রাঞ্চ মায়াং দিক্ষু প্রপুজয়েও। 

প্রহলাদাদীন্ বৈষ্ণবাংশ্চ তথা লোকেশ্বরানপি ॥৪৮৮ 

ধৃপং দীপঞ্চ নৈবেগ্যং তান্বূলঞ্চ সমপয়েৎ। 
অনূনমিতি সুক্তেন ভক্ত্যা নীরাজনং তথা ॥৪৮৯ 

শম্ন ইত্যাদি সুক্তৈশ্চ দগ্ভা পুষ্পাণি বৈষ্ণব | 
দশাক্ষরেণ মন্ত্রেণ পুজয়ে পুরুষোত্তমম্ ॥৪৯০ 

করিবে না। রাত্রিতে জাগরণ করিয়া পুরাণাদি পাঠ 
করত কাল অতিবাহিত করিবে ।৪৮৩-৮৪ 

চন্দ্র উদিত হইলে স্নান করিয়া পবিত্র শুর্ুবন্ ধারণ 

করত পবিত্র হইয়া “নবো নবো ভবতি” ইত্যাদি বেদ 

মন্ত্রের দ্বার। অধ্যদান করিবে 18৮৫ 

মাতা দেবকীর অঙ্কে সংস্থিত ভগবান সনাতন 
ভ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া তুলপী, গন্ধাপুষ্প, কস্তরী, কর্পুর ও 
চন্দন প্রসূতি দ্বারা ভক্তিপূর্বক ফড়ক্ষর মন্ত্রে প্রীহরিকে 
পূজা করিবে। এ সঙ্গে বন্থদেব, নন্দগোপ, বলরাম, 

রোহিণী, যশোদা, সুভদ্রা ও মায়া চতুর্দিকে অবস্থিত 

আছেন এইরূপ চিন্তা করিয়া পুজা করিবে । আরও 

প্রহলাদাদি বৈষবগণকে ও লৌকপালদিগকে পূজা করিয়া 
ধূপ, দীপ, নৈবেগ্ ও তাশম্বল প্রদান করিবে। “অনুনং, 
ইত্যাদি সুক্ত-মন্ত্র দ্বারা ভক্তি-সহকারে আরাত্রিক 
করিবে ।৪৮৬-৮৯ 

প্ঃ ইত্যাদি সৃক্ত মন্ত্র দ্বারা বৈধ্বশ্রেষ্ঠ পুষ্পদান 
করিবে। এবং দশাক্ষর মন্ত্র বারা ভগবান্ পুরুষোত্তমকে 
পূজা করিবে ।১৯০ 

আধ্য-শার 

সহস্রনামভিঃ স্তত্বা! শয্যায়াং বিনিবেশয়ে। 

গীতং নৃত্যঞ্চ বাছ্ঞ্চ যথাশক্ত্যা চ কারয়েৎ ॥৪৯১ 

ততঃ প্রভাতপময়ে সন্ধ্যামন্াস্ত বৈষ্ণবঃ | 
দশাক্ষরেণ মন্ত্রেণ তুলপীচন্দনাদিভিঃ ॥৪৯২ 
সম্পূজ্য বৈষুণবৈঃ সুক্তৈঃ কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ । 
মন্ত্রেণ জুহুয়াদাজ্যং সহত্রং হুব্যবাহনে ॥৪৯৩ 
মমাগ্র ইতি সৃক্তাভ্যাং জুহুয়া পায়নং ততঃ। 
পরো! মাত্রেতি সুক্তেন চরুং তিলবিমিশ্রিতম্ ॥৪৯৪ 
সর্বৈশ্চ ভগবন্মন্ত্রেরৈকৈকামাহুতিং জে । 
নামভিঃ কেশবাছ্যৈশ্চ তথা সন্কর্ষণাদিভিঃ ॥৪৯৫ 
বৈকুণ্টপার্ষদং হুত্ব! হোমশেষং সমাপয়ে। 
ততো মঙ্গলবাদিব্ৈর্যানৈর্ধোক্তি,শ্চ চামরৈঃ ॥৪৯৬ 
লাজৈর্থরিদ্রাচুরৈশ্চ গন্ধৈঃ পুট্পৈ স্গন্ধিভিঃ | 
মুদ1! বিকীরয়ন, সর্বে বাল-রুদ্ধাণ্চ মধ্যমাঃ ॥৪৯৭ 

সা শশী শশী শোপিস এ 

সহত্রনামের দ্বার! স্তব করিয়া তাহাকে শয্যাতে শয়ন 

করাইবে। যথাশক্তি নৃত্য গীত ও বাগ্চ করাইবে। 
তারপর বৈষ্ব প্রভাতকালে সন্ধ্যোপাসনা করত 

দশাক্ষর মন্ত্রে তুলসী-চন্দনাদি দ্বারা কৃষ্ণের পুজা 

করিয়া বিষুওগৃক্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। 

পরে ষথোক্ত মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে সহত্র ঘৃতাহুতি দান 

করিবে ।৪৯১-৯৩ 
“মমাঞ্রে” ইত্যাদি শ্ৃক্ত দুইটি দ্বারা পায়সান্নের হোম 

করিবে। “পরো মাত্রা” ইত্যাদি ুক্ত দ্বারা তিলমিশ্রিত 

চরুসহযোগে শ্রীভগবানের মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক এক একটি 
আহুতি দান করিবে । কেশবাদি নামদ্বার। ও সন্বর্ষণাদি 

নাম্বার বৈকুণের পরিষদ্বর্গের হোম করিয়া হোমশেষ 
সমাণ্ড করিবে । তারপর মঙ্গলগায়ক, যান, চামর, বাহন, 
লাজ ( খৈ), হরিজ্রীচুণ, গন্ধ স্গন্ধিপুষ্প সানন্দে বিকীর্ণ 
করিতে করিতে শ্রীহরিকে নিয়া বালক, বৃদ্ধ, মধ্যবয়স্ক, 
পতিদিগের সহিত নারীগণ এবং স্থবাসিনী রমণীসকলকে 

পান্ধীতে আরোহণ করাইয়া কর্দমশূগ্য মনোরম নদীতে 
অথবা মনোহর তড়াগে কিংবা হিংজ্ৰ জলজস্ত, শৈবাল ও 
জলোৌকাদি শূন্য জলাশয়ে গমন করিবে। তথায় পবিত্র 



বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

নার্য্যশ্চ রমণৈঃ সার্ং স্থুবাসিন্যশ্চ যোষিতঃ । 
আরোপ্য শিবিকায়াস্ত্ব দেবকীনন্দনং হরিম্ ॥৪৯৮ 

অকদর্মাং নদীং রম্যাং তড়াগং বা মনোহরমূ। 
গচ্ছেয়ুগ্রহ-শৈবাল-জলৌকাদিবিবজিতম্ ॥৪৯৯ 
কুর্ধ্যাদবভূথং তত্র পাবমান্যৈঃ পবিত্রকৈঃ। 
বিষুঃসুক্তৈশ্চ হ্থস্মাত্বা দেবান্ পিতৃংশ্চ তর্পয়ে ॥৫০০ 
বিচিত্রাণি চ ভক্ষ্যাণি দগ্যান্তত্র শুভান্গিতঃ | 

গৃহং গত্বা তখৈবেশং পুর্ব পুজয়েদ্ দ্বিজঃ ॥৫০১ 

ভোজযিত্বা ততো বিপ্রান্ দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়ে€ু। 

হিরণ্য-বস্ত্রাভর পৈরাচার্ধ্যং পুজয়েত্ত, সঃ ॥৫০২ 
্বয়্চ পারণং কৃর্্যাৎ পুত্র-পৌন্রসমন্থিতঃ | 
সায়ান্ে সমনুপ্রাপ্তে দোলায়াম্চযেদ্ধরিম্ ॥৫০৩ 

চতুঃস্তমতাং চতুধামবিতানাগ্ভৈরলঙ্কতাম্ | 
ধুপৈর্দীপৈশ্চৈব রম্যাং দোলাং সম্পূজয়েদ্ দ্বিজঃ1৫*৪ 
স্তাম্তেযু বেদান মন্ত্রাংশ্চ ধামস্বভ্যর্চয কচ্ছপমৃ। 

পাদেন্বাশাগজান্ গীঠে সপ্তচ্ছন্দাংসি চান্তরে ॥৫০৫ 
স্পপ।  শাপ্পাসপ্পীপপপপতিশ পে পসপ্পা পপি শশা? ৯ শিলা পাপী 

দ্বারা পাবমানী মুক্ত ও অন্যান্য শ্ুক্মন্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে 

অবভৃথ-ন্লীন করিয়া দেবতা ও পিতৃপুরুষকে তর্পণ 

করিবে 1৪৯৫-৫০০ 

তারপর মঙ্গলাকাজ্ক্ী ত্রাক্ষণ নানা বিচিত্র ভক্ষ্যত্রব্য 

নিবেদন করিয়া গৃহে গিয় পূর্বোক্ত বিধিমতে শ্রীহরিকে 
পূজা করিবে ।৫০১ 

তারপর ব্রাঙ্ধণভোজন করাইয়া দক্ষিণ দ্বারা 

উাহাঁদিগকে সম্তষট করিবে। সুবর্ণ, বন্প ও আভরণাদির 

ত্বার। আচার্্যকে পুজ। করিবে 1৫০২ 

নিজে পুত্র পৌত্রাদ্দির সহিত পারণ করিবে। 

সায়াহ্ৃকাল উপস্থিত হইলে দোলাতে আরোহণ করাইয়া 

শ্রীহরিকে পুঞ্জা করিবে ।৫০৩ 

&ঁ দেলাটি চারিটি স্তস্ত বিশিষ্ট চত্্রীতপাঁদি দ্বারা 

সুশোভিত চারিটি গৃহযুস্ত হইবে। এ মনোহর 

দোলাকেও ধূপ দীপাঁদি দ্বারা পুজ। করিবে ।৫*৪ 

দোলার স্তস্তে বেদে ও মন্ত্রদিগকে গৃহে কচ্ছপ- 

রূপধারী বিধুঃকে পুজা করিবে। পায়াগুলিতে দিগগজ- 

১৩৭ 

প্রণবর্ধতপত্রে তু শেষং কেতৌ খগেশ্বরমূ । 
ইতিহাস-পুরাণানি সর্বতঃ পরিপুজয়ে ॥৫০৬ 

তম্তাং নিবেশ্য দোলায়াং বানুদেবং শ্রিয়ঃ পতিম্। 

উপচারৈরর6ঘিত্বা শনৈর্দোলাঞ্চ দোলয়ে€ ॥৫০৭ 

বেদাগ্ঠৈত্ররক্ষণস্পত্যৈঃ সুক্তৈরঙ্গৈদ্বিজোত্তমঃ। 
সামগানৈঃ প্রবন্ধৈশ্চ গায়ন্ কৃষ্ণং জগদ্গুরুমূ ॥৫০৮ 
শ্রবাসিন্যো দোলযিত্বা বৈষ্ণবান্ পুজয়েত্ততঃ | 
এবং সংপুজ্য দেবেশং পাপৈমুক্তো হরিং 

ব্রজেড ॥৫০৯ 

দোলায়াং দর্শনং বিষ্ঞোর্মহাপাতকনাশনম্ | 

কোটিঘাগানুজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫১০ 

শিব-ব্রন্মাদয়ো দেব! নারদাছ্যা মহষয়ঃ | 

দোলায়াং দর্শনার্থ, বৈ প্রয়ান্ত্যনুচরৈঃ সহ ॥৫১১ 
গন্ধর্বাপ্নরসঃ সর্ব বিমানস্থাঃ সকিন্নরাঃ। 

গায়স্তি সামগানৈশ্চ দোলায়ামচিতং হরিম্ ॥৫১২ 

দিগকে ও পীঠে সপুসংখ্যক ছন্দঃকে ও অন্তিমশব্যায় 

প্রণবকে, ছজ্রে অনন্তদেবকে এবং পতাকাতে খগপতি 

গরুড়কে পুজা করিবে এবং চারিপার্থে ইতিহাস ও 
পুরাণসমূহকে পূজা করিবে ।৪৯৪-৫০৬ 

এঁ দোলাতে লক্ষীপতি বাস্থদেবকে সংস্থাপিত করিয়া 
নানাবিধ উপচার দ্বার] পুজা করত ধীরে ধীরে দোলাকে 

দোল দিবে ।৫০৭ 

ব্রাঙ্মণোত্ম বক্গণস্পত্য সুভ, বেদ ও বেদাঙ্গ দ্বারা 

এবং সামগান ও নানারপ তালমানাদি কার্য্যদ্বারা 

জগদ্ওুর শ্রীকৃষ্ণের গান করিবে। স্থবাঁসিনী রমনীগণ 
দোলাকে দোল দিবে। পরে বৈষ্বদিগকে ভোজনাছি 
দ্বারা পূজা করিবে। এইরূপে দেবেশ্বরকে পূজ। করিলে 
সর্পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীহরিকে লাভ করিবে। 
দোলাতে শ্রীবিষুঞর দর্শমই মহাপাপ বিনষ্ট করে ও 
কোটিকোটি যজ্ধের ফল লাভ করে,--ইহাতে সন্দেছ 

নাই 1৫০৮-১০ 

শিব ও ব্রক্ষাদি দেবগণ, মারদ প্রভৃতি মহু্িগণ 



১০৪ আধ্যম্পানত 

গবাজ্যসংযুতৈর্দীপৈর্ভক্ত্যা নীরাজনং চরে । মাঘমাসে তু সপ্তম্যা মুদিতে চৈব ভাস্করে | 
মরুত্ব ইন্দ্রসৃক্তেন মঙ্গলাশীভিরেব চ ॥৫১৩ ্নাত্বা নগ্তাং বিধানেন পুজযে€ পুরুষোত্তমম্ ॥৫১৯ 

তান্'ল-ফলপুষ্পাস্োরবৈষ্তবান্ ভোজযেতৃতঃ | রক্তিশ্চ করবীরৈশ্চ কুমুদেন্দীবরাদিভিঃ | 
আ'শিষে৷ বাচনং কৃত্ব। নমস্ৃত্বা বিসর্জয়ে ॥৫১৪ মন রত্বেনার্চমিত্ব। পায়সান্ং নিবেদযে€ ॥৫২০ 

এবং সংপুজ্য দেবেশং জয়ন্ত্যাং মধুসুদনম্ | যতশ্চ গোপা ইত্যাদি দশ সূক্তান্যনুক্রমাত । 
সর্বাংল্লোকান্ জপেন্তাশু যাঁতি বিষ্ঠোঃ পুষ্পাণি দগ্যান্তক্ত্য। বৈ প্রত্যুচং বৈষ্ণবোত্তম$ ॥৫২১ 

পরং পদম্ ॥৫১৫ সহত্রং শতবারং বা মন্ত্রেণাপি যজেত্ততঃ। 

মাসি ভান্রপদে শুক্ে ছবাদশ্যাং বিষুঃদৈবতে | পশ্চাদ্ধোমং প্রকুর্বীত তিলৈ? কৃষৈঃঃ নশর্করৈঃ ॥৫২২ 
আদিত্যামুদভূদ্ বিষ্ুরুপেন্দ্রো বামনোহব্যয়ঃ ॥৫১৬  . বৈষ্ণবৈরনুবাকৈশ্চ মন্ত্রেরত্েন মন্ত্রুবিৎ | 
তশ্তাৎ স্নানোপবাপাগ্ঠমক্ষয্যং পরিকীতিতম্ বৈকুপার্ষদং হুত্বা শেষং কর্ম সমাচরেৎ ॥৫২৩ 
শ্রীকৃষ্ণজন্মব সর্বং কুর্ধ্যাদত্রীপি বৈষবঃ ॥৫১৭ নীরাজনং ততো দগ্যাদযুং গৌরিত্যনেন তু। 

সর্বান্ কামানবাপ্পোতি বিষুসাযুজ্যমাপু যা ॥৫১৮ ৰ ইতি বা ইতি সুক্তেন উপস্থায় জনার্দনম্ ॥৫২৪ 

দোলাতে শ্রীবিষুরকে দর্শন করিবার জদ্ঘা অমুচরের সহিত হয়। বৈষ্ণবগণ শ্রীকষ্জের জন্মদিনের ম্যায় এঁদিনেও 

গমন করেন 1৫১১ ৷ সমস্ত পূজাদি কর্ম সম্পন্ন করিবেন ।৫১৬-১৭ 

গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ সমস্ত কিন্নরগণ-সহ বিমানচারী | ইহাতে সর্ববাভিলাষ সিদ্ধ হইয়া বিঞ্র সাযুজ্য লাভ 

হইয়া স।মগাঁন দ্বারা দোলাতে পুজিত শ্রীহরিকে প্রমুদিত | করিবে । মাঁঘমাসের সপ্তমীতিথিতে সূর্যোদয় হইলে 
| 

কারেন 1৫১২ নদীতে স্নান করিরা পুরুষোত্তম হরিকে যুখাবিধি 
গব্যঘ্বতের দ্বার! প্রস্ালিত দীপাবলি দিয়া শ্রীহরিকে পুজা করিবে ।৫১৮-১৯ 

'আরাব্রিক করিবে । তখন “মরুত্ব” এই ইন্দ্রসুক্ত পাঠ 

এবং মঙ্গলময় আঁশীর্চন-পাঠ দ্বার নীরা'জন-ক্রিয়া সম্পন্ন 

করিবে 1৫১৩ 

রক্ত-করবী, কুমুদ ( নলিনী ), ইন্দীবর (পণ্ঝা) প্রভৃতি 
| পুষ্প দ্বারা ষ্ঠ বিষুমন্্র দিয়া শ্রীহরিকে পুজা করত 
৷ পায়সান্ন নিবেদন করিবে ।৫২০ 

পরে তান্ুল, ফল, পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা বৈষ্বদিগকে ৰ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভক্তিসহকারে “যতশ্চ গোপা” ইত্যাদি 

পূজা ও ভোজন করাইয়া আশীর্চন ছ্বারা নমস্কারপূর্ক দশসংখ্যক সুক্তগুলি পাঠ করিয়া যথাক্রমে প্রতিমন্তরে 
বিদায় দিবে ।?১৪ পুষ্পদাঁন করিবে ।৫২১ 

এইরূপে জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেবদেব শ্রীমধুসৃদনকে সহত্রবীর বা শতবার এ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। 
তৎকাঁলে পূজা করিলে শীঘ্র সমস্তলোক জয় কারক পরে শর্করা-সমস্থিত কৃষ্ণতিলের দ্বারা হোম করিবে। 
শ্রীবিষুর পরমপদে গমন করিতে পারা যায় 1৫১৫ মন্্রতস্বীর্থবিৎ বৈধ্বগণ মন্ত্র ও বেদোক্ত বৈঞ্বমন্্ 

ভাত্রমাসে শুরুদাদশীতে বিষুরদৈবত ও অদিতি" দ্বারা বৈকুষ্টের পরিষদ্গণকে আহুতি দিয়া অখশিষ্ট 
দৈবত পুনর্বস-নক্ষত্রে উপেক্্র সনাতন বামমদেব কর্ম স্ুসম্পন্প করিবে । পরে “অয়ং গৌঃ” ইত্যাদি মন্ত্র 
আবিভূতি হন ( এঁদিনে গ্রীহরির পাশ্থপরিবর্তন হয়। দ্বারা নীরাজন (আরাত্রিক ) করিবে। “ইতি বা” 
সেইজন্য এ দিনে বাঁমনদেবের 'পুজ। প্রশস্ত )। এঁদিনে ইত্যাদি নুস্ত দ্বারা জনার্দন শ্রীহরিকে উপস্থান 
ম্লান ও উপবাসাদি কপ্মা অক্ষয়ফলদায়ক বলিয়া কীন্তিত করিবে ।৫২২-২৪ 



সহত্রনামভিঃ স্তত্বা বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্ততঃ। 
 গুরুং সম্পূজযেস্তক্য। ভূঞ্জীত তদ্ধবিঃ সকৃৎ ॥৫২৫ 
অধঃশায়ী ব্রহ্মচারী জপেদ্ রাঝ্রৌ সমাহিতঃ | 

এবং সম্পৃজ্য দেবেশং তন্মিক্নহনি বৈষ্ঠবঃ ॥৫২৬ 
ত্রিকোটিকুলমুদ্ধত্য বৈষ্ণবং পদমাগু,য়াৎ। 
দ্বাদশ্যামপি তস্যাং বৈ যজ্ঞবারাহমচ্যুতম ॥৫২৭ 
বৈষ্ণব্যা চৈব গায়ত্র্যা পুষ্পয়ে€ প্রযতাত্মবান্। 
মহিষাখ্যং দ্বৃতাক্তং বৈ ধূপং দগ্যাৎ প্রযত্বুতঃ ॥৫২৮ 
দদ্যাদফ্টাঙ্গদীপঞ্চ গবাজ্যেন চ বৈষ্ণব: | 
দ শর্করাজ্যং সূপান্নং মোদকান্ সুকুসরং তথা ॥৫২৯ 

ইক্ষুদণ্ডানি রম্যাণি ফলানি চ নিবেদয়েৎ। 

বৃহ্ধহারীত- [ৃতিঃ 

প্র তে মহীতি সুক্তেন দগ্যাৎ পুষ্পাণি ভক্তিমান্।৫৩৭ 
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সুক্তৈশ্চরুণ! পায়সেন বা। 
মধুসুক্তেন হোতব্যং গায়ত্র্য। বিষ্সংজ্য়! ॥৫৩১ 
আজ্যেন বৈষবৈর্ম স্ত্ৈঃ ত্রিশতং ত্রিভিরেব তু। 
বৈকুণ্পার্ধদং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়ে€ ॥৫৩২ 

পরে সহজ্নাম দ্বারা স্তব করিয়া বৈষ'বদিগকে 
ভোজন করাইবে। ভক্তিপূর্বক শ্রীগুরুকে পুজা করিয়া 

| 
ৃ 

এ রাত্রিতে ব্রহ্মচধ্য-নিয়মে ভূমিশায়ী হইয়া একাগ্র- 
মনে কাল অতিবাহিত করিবে । এইরূপে দেবদেব 

শ্রীবিষু্কে পুজ করিয়া এ দিনেই ত্রিকোটিকুল উদ্ধার 

যজ্ঞবরাহ অচ্যুত শ্রীবিষু্কে বিষুঃগায়ন্রী দ্বারা সংযতচিত্তে 

১৬৮ 

ভোজয়েদ ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা গুরুং চাপি প্রপুজয়েহ | 

সর্বযজ্ঞেষু যত্পুণ্যং সর্বদানেষু য্ফলম্ ॥৫৩৩ 

তৎফলং লভতে মতা বিষুসাযুজ্যমাপ্,য়াৎ | 
কোদগুসন্ছে দিনকরে তন্মিন্ মাসি নিরম্তরম্ ৫৩৪ 

অরুণোদয়বেলাযাং প্রাতঃক্নানং মমাচরেও, | 

তর্পয়িত্বা বিধানেন কৃতকৃত্যঃ সমাহিতঃ ॥৫৩৫ 

নারায়ণং জগন্নাথমর্চয়েদ্ বিধিবদ্ দ্বিজঃ | 

পৌরুষেণ বিধানেন মূলমন্ত্েণ বা জে ॥৫৩৬ 
শতপাত্রৈশ্চ জাতীভিস্তলদী-বিস্ব-পুষ্ষৈঃ | 
গন্ধৈধূপৈশ্চ দীপৈশ্চ নৈবেগ্ৈবিবিধৈরপি ॥৫৩৭ 
পায়সান্নং শর্করান্নং মুদ্গান্নং সদ্বৃতং হবিঃ । 
সুবামিতঞ্চ দধ্যন্নমপুপান্ মধুমি শ্রিতান্ ॥৫৩৮ 

মোদকান্ পৃথুকান্ লাজান্ সক্ত,তিশ্চকানপি। 

বিবিধানি চ ভক্ষ্যাণি ফলানি চ নিবেদয়ে ॥৫৩৯ 

বেদপরায়ণেনৈব মামমেকং নিরম্তরমূ | 
খচাং দশনহআ্রাণি খচাং পঞ্চশতানি চ ॥৫৪০ 

দ্বারা দ্বৃতযোগে শ্রীবিষ্ুর তিনশত তিনজন পরিষদূকে 

 হোঁম করিয়া হোমশেষ সমাগু করিবে 1৫৩১-৩২ 

এ হোমাবশিষ্ট হবিঃ একবার স্বয়ং ভোজন করিবে 1৫২৫ ভন্ভি-সহকারে ব্রাঙ্ধণভোজন করাইবে এবং 

শরীপ্ুরুকে পূজা করিবে । সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠীনের যে পুণ্য 
হয়, সমস্ত দান করিলে যে ফল হয়, মনুষ্য এইরূপ পুজার 

দ্বারা সেই সমস্ত ফল লাভ করিতে পারে এবং অস্তে 

পূর্বক বিষু্পদ প্রাপ্ত হইবে। এ দ্বাদশীতিথিতে ও. 

পূজা করিবে। মাহিষ-ঘ্বতপ্ুত ধৃপ বত্তপুর্বক দান 

করিবে 1৫২৬-২৮ 

করিবে। পরে চিনি ও দ্বৃতযুক্ত স্তুপান্ন, মোদক খিচুড়ি, । 

ইচ্ষুদণ্ড ও মনোহর ফলসকল নিবেদন করিবে। 

“প্র তে মহী” ইত্যাদি সৃক্ত দ্বারা ভক্তিযুস্ত হইয়া 

প্রীবিষুকে পুষ্পনকল দান করিবে ।৫২৯-৩০ 

সমস্ত বিষুটভক্ত দ্বারা চরু বা পায়স দিয়া বিঞুঃগায়ত্রী 

লহকারে মধুসংযুক্ত করিয়া হোম করিবে। বিশুম্ 

| 

| 

| 

শীবিষুর সাঁযুজ্য প্রাপ্ত হয়।৫৩৩-৩৪ 
অরুণোদয়-সময়ে প্রাতঃস্সান করিয়া একা গ্রমনে 

যথাবিধি পিতৃপুরুষের তর্পণ করত মানুষ কৃতকৃত্য হইতে 

পারে ।৫৩৫ 

গব্যঘত দ্বার। প্রন্থালিত করিয়া অফীঙগদীপ দান । জগন্নাথ নারায়ণকে ঘথাবিধি অর্চনা করিবে। 
পুরুষসূক্ত বা মূলমন্ত্রের দ্বারা পূজা করিতে হইবে। পল্স, 
জাতি, তুলসী, বিহ্দল, কমল, গন্ধপুষ্প, ধৃপ, দীপ ও 

বিবিধ নৈবেযোগে পুজা করিবে ।৫৩৬-৩৭ 
পায়সান্স, শর্করাযু্ড' অন্ন, মুদ্গ অল্প, ঘ্ৃত, হবাসিত 

দধ্যন, মধুমিশ্রিত পিষ্টকঁ, মৌদক, চিপিটক, খই, জন, 
(ছাতু), ছোল! বিবিধ ভঙ্গ্যব্্রধা ও নানাবিধ ফল নিবেদন 



১৩৬ 

খচামশীতিপাদশ্চ পারায়ণং প্রকীতিতমূ। 
বেদপারায়ণেনৈৰ প্রত্যুচং কুম্থমৈর্যজেত ॥৫৪১ 
রাত্রৌ হোমং প্রকুর্বীত তিলৈব্রীহিভিরেব বা। 
সর্ববেদেষশক্তন্ত হোমকর্মণি বৈষুবঃ ॥৫৪২ 
বৈষবৈরনুবাকৈর্বা প্রত্যহং জুহুয়াদ্ বুধঃ | 
যজ্ুষাহপি তথা সান্াং শক্ত্যা পুষ্পাঞ্জলিং চরেৎ॥৫৪ং 
অশক্তো যস্ত বেদেন প্রতিবাসরমচ্যুতম্। 

মূলমন্ত্রেণ সাহত্রং দগ্ভাৎ পুষ্পাঞ্জলিং দ্বিজঃ 1৫88 
তৈনৈব জুন্য়ান্ক্ত্যা সহজং বহিমগুলে। 
অথবা রঘুনাথন্য চরিত্রেণ মহাত্মনঃ ॥৫৪৫ 

প্রতিশ্নোকেন পুষ্পাণি দগ্াম্মাসং নিরস্তরম্ | 
অধঠশায়ী ব্রহ্মচারী সকৃপ্তোজী ভবেদ্ দ্বিজঃ ॥৫৪৬ 

মাসান্তে তু বিশেষেণ পুঁজয়েদ্ বৈষ্ৎবাদ্ দ্বিজান্ | 
এবমভ্যগ্য গোবিন্দং ধনুর্মাসে নিরস্তরম্ ॥৫৪৭ 

০ এ ৯এএ৯৪ ৮৯ ৮ ৯১৯৬, পর 

করিবে । একমাসব্যাগী বেদপারায়ণ (সমগ্র পাঠ ) ছারা 

দশসহত্ম ও পঞ্চশত খক্মন্ত্র জপ করিবে । খকের 
অশীতি-পাদ (অংশ):পাঠের নাম পরায়ণ। বেদপারায়ণে 

প্রতিমন্ত্রে পুষ্পঘারা পূজা করিতে হইবে ।৫৩৮-৪১ 
সমস্ত বেদ-পারায়ণের দ্বারা হোমে অসমর্থ হইলে 

তিল বা ব্রীহি ঘ্বারা রাত্রিতে হোম করিবে ।৫৪২ 

বিষুবিষয়ক বেদমন্ত্রের পাঠ দ্বারা প্রত্যহ হোম 
করিবে । যজুর্বেদোক্ত মন্ত্র ছারা কিংবা সামবেদোক্ত 
মন্ত্র বারা যথাশক্তি পুষ্পীঞ্জলি দান করিবে 1৫৪৩ 

যে ব্রাহ্মণ বেদপরায়ণ দ্বারা হোমে অশক্ত, সে 

প্রতিদিন অচ্যুত ভগবানকে মূলমন্ত্রসহকাঁরে সহ 
পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে 1৫88 

সেই মূলমন্ত্র দ্বারা ভক্তি-সহকারে বহ্ছিতে সহজ 

'আর্্য-শাস্ 

দিনে দিনে বৈষ্বেষ্ট্যা ফলং প্রার্ধোত্যসংশয়ঃ। 
যং যং কাময়তে চিত্তে তং তমাপ্পোতি পুরুষঃ ৫৪৮ 

মহত্তিঃ পাতকৈমু'ক্তো বিষুলোকে মহীয়তে। 
ততে৷ মান্থ্যদিতে ভানৌ মাসমেকং নিরজ্মরম্ ॥৫৪৯ 

স্নাত্ব! নগ্তাং তড়াগে বা তর্পয়ে পতিমচ্যুতম্। 
অর্চযেম্মাধবং নিত্যং তম্মান্ত্রেণেব তত্র বৈ ॥৫৫০ 
মন্ত্ররত্বেন বা নিত্যং মাধবী-চ্যুত-চম্পকৈঃ | 
মণ্ডকানি বিচিত্রাণি শর্করাজ্যযুতানি চ ॥৫৫১ 

শাল্যন্নং দধিসংযুক্তং মোদকাংশ্চ নিবেদয়েও | 

বৈষ্ণবৈঃ পাবমানৈশ্চ কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৫৫২ 
তিলৈশ্চ জুহুয়াদ্ বহ্ছোৌ মধু-শর্করমিশ্রিতৈঃ। 
প্রত্যুচং পুরুষসূক্তেন শ্রীসুক্তেনাপি বৈষুবঃ ॥৫৫৩ 

সহত্রং মূলমন্ত্রেণ তম্মন্দ্রশাপি বৈ দ্বিজঃ | 

সহত্রং বা শতং বাপি শক্ত্যা চ জুহুয়াদ্ বুধঃ ॥৫৫৪ 

করিয়া পৌধমাসে নিরন্তরভাবে প্রতিদিন বিষুণযাগের 
দ্বারা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ ফল প্রীপ্ত হইবে । তাহাতে মনে 

যাহা যাহা অভিলাষ হইবে, তৎসমস্তই প্রাপ্ত হইবে। 
ইহাতে মহাঁপাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া বিষুখলোকে 

গিয়া সম্মীনিত হইবে। পরবন্তিমাসের আরস্তে সূর্য্য 

উদিত হইলে প্রতিদিন নিরস্তর নদীতে বা বৃহৎ জলাশয়ে 

স্নান করিয়! অচাাত ভগবান্ জগণুপতিকে তর্পণ করিবে। 
মাধব শ্রীবিষুকে প্রতিদিন তথায় বিষু্মন্ত্র দ্বারাই পূজ! 
করিবে ।৫8৫-৫০ 

এঁ শ্রেষ্ঠ বিষুণমন্ত্র দ্বারা প্রতিদিন মীধবীলতা, 
আত্রমুকুল ও চম্পকপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। নানাবিধ 
বিচিত্র থাগ্ভসমূহ, শর্করা ও ঘৃতমিশ্রিত, দধিযুস্ত শাল্যন্ 

মোদক নিবেদন করিবে। তারপর পুকুষসূত্ত ও পাবমানী 

আহ্ছতি দিবে অথবা মহাত্মা রঘুনীথের চরিত্র পাঠ | সুক্ত দ্বারা পুপ্পাঞ্জলি দান করিবে ।৫৫১-৫২ 
করিয়া মাসব্যাপী নিরন্তর প্রতিশ্লোকে পুষ্পাঞ্জলি দিবে ! 
এবং তশকাল পর্যন্ত ভূমিশীয়ী হইবে। ব্ররক্ষচর্যা ব্রতের 
মিদর্ম অবলম্বমপূর্বক একবারমাত্র ভোজনশীল হইবে৷ 
মাস পূর্ণ হইলে বৈষ্ণব ব্রাক্মণদিগকে বিশেষরূপে পুজা 
কল্সিষে। এইন্সপে শ্রীগোবিন্দদেবকে ঘথাবিধি পুজা 

বৈষ্ণব পুরুষসূক্ত ও শ্রীসূক্তের প্রতিমন্ত্রে মধু ও 
শর্করাসংযুক্ত তিলের দ্বারা বহ্ছিতে হোম করিবে ।'৫৩ 

ব্রাহ্মণ মূলমন্ত্র কিংবা পূর্বোক্ত সুক্তমন্ত্র বার! যথাশক্তি 
সহশ্রসংখ্যক অথবা শতসংখ্যক আহুতি গান করিবে। 
পরে “যজ্ঞ যজ্ঞ” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা দীপাবলি দিয়া 



বৃগ্ধহারীত স্মৃতি; 

ধজ্জে যজ্ঞমিতি খচ! দীপানীরাজয়েত্ততঃ | 
রাত্রোৌ দোলার্চনং কুরধ্যাদ্ বৈষণবৈদ্ধিজসতমৈঃ ॥৫৫৫ 
মাসান্তে ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ বাসোহলঙ্কার-ভূষণৈঃ| : 

] 

এবং সম্পুজিতে তশ্মিন্ প্রসম্নোহভূজ্জনার্দনঃ ॥৫৫৬ | 

দদাতি স্বপদং দিব্যং যোগিগম্যং সনাতনম্ । 

ফাল্তন্যাং পৌর্ণমাস্তাং বৈ উদ্দিতে চ নিশাকরে ॥৫৫৭ 

উপোস্য বিধিবন্তক্তিং পুজয়েদ্ বৈষ্বোত্তমঃ | 
তিলৈশ্চ করবীরৈশ্চ করিকারৈশ্চ পাটলৈঃ ॥৫৫৮ 

কুন্দসহতকুহ্থমৈর্যজেৎ তং কমলাপতিমৃ। 
বিষুসৃক্তৈঃ প্রত্যুচঞ্চ চরুণাহজ্যেন মন্ত্রতঃ ॥৫৫৯ 

ব্রহ্মা দেবানামনেন দীপান্নীরাজয়েতৃতঃ | 
প্রসঙ্গ! নিত্যমনেন উপস্থায় নাতনম্। 

নীরাজন (আরত্রিক ) করিবে । রাত্রিতে ব্রাহ্মণোত্তম 
বৈষ্ুবগণ দৌলারূঢ শ্রীভগবান্কে পুজা করিবেন। 
৫৫৪-৫৫ 

মাস পূর্ণ হইলে বস্ত্র, অলঙ্কার ও নানা বিভুষণ 
দ্বারা ব্রাহ্ষণদিগকে পুজা করিয়া ভোজন করাইবে। 
এইরূপে বথাবিধি পুজা করিলে জনার্দন প্রসন্ন হইয়া 
অলৌকিক যোৌগিজনলভ্য সনাতন বিষু্পদ দান করেন। 
বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ফাল্তুনমাসীয় পুর্ণিমাতিথিতে উপবাস করিয়া 
চন্দ্র উদিত হইলে ভক্তিযুক্তচিত্তে শ্রীবিষ্ণুকে পৃ্গা 
করিবে। তিল, করবীর, কণিকার ও পাটল পুষ্প দ্বারা 
এবং সহস্রসংখ্যক কুন্দকুম্থম দ্বারা কমলাপতিকে পুজা 

করিবে। বিষু্ভক্তের ( পুরুষসূক্ত) প্রতি মন্ত্রে চরু ও 

ঘ্বতের দ্বারা হোম করিবে ৫৫৬৫৯ 

পরে এক্রন্ম। দেবানীং” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা দীপমালা 

দিয়া আরাত্রিক করিবে । প্রমন্নচিত্তে নিত্যই উক্তরূপে 

সনাতন শ্রীবিষু্র উপাসনা করিয়া যথাশক্তি বৈষ্ণবদিগকে 
ভোজন করাইবে। পরে বাক্ষত হইয়া স্বয়ং ভোজন 

করিবে ।৫৬০ 

সেই রাত্রিতে পূর্বোক্ত বিধিতে দেবদেব সনাতন 

১৪৭ 

বৈষ্ণবান্ ভোজয়েচ্ছক্যা তুপ্জীয়াদ্ বাগষতঃ 
স্বয়ম্ ॥৫৬০ 

এবং সম্পূজ্য দেবেশং তম্তাং রাত্রৌ সনাতনম্। 
ষষ্টিবর্ষসহতরন্ত পুজ্বামাপ্সোত্যনংশয়ঃ ॥৫৬১ 
এবং সম্পুজয়েদ্ বিষু্ নিমিত্েযু বিশেষতঃ | 
যথাকালং যথাবর্ণং যথাশক্ত্যা যথাবলমূ ॥৫৬২ 

যথোক্তপুষ্পালাভে তু তলম্তা৷ বৈ সমর্চযবে। 
নৈবেদ্বস্াপ্যলাভে তু হবিষ্যুং বা! নিবেদয়ে€ ॥৫৬৩ 

সুক্তানি বৈষ্ঝবান্যেব সুক্তালাভে যথা জপেৎ। 
একেন বা পৌরুষেণ সুক্তেন জুনুযাত্তথা ॥৫৬৪ 
সর্বত্রাহজ্যং প্রশস্তং স্যাদ্ধোমদ্রেব্যাণ্যলাভতঃ | 

মন্ত্রালাভে মূলমন্ত্রং স্বতন্ত্রেধু যো! যজে ॥৫৬৫ 

বিষ্কে পৃজা করিয়া যাঁট হাজার বওসরব্যাপী পুজার 
ফল প্রাপ্ত হইবে-_ইহাতে সন্দেহ নাই ।৫৬১ 

তত্ব নিমিত্ত উপস্থিত হইলে পূর্বোস্ত নিয়মে 
যথাকালে যথাশক্তি শারীরিক বল অনুসারে বণ 
(জাতি) অনুযায়ী বিশেষভাবে পুজা করিবে ।৫৬২ 

যথোস্ত পুষ্প না পাইলে মাত্র তুলসীদলের দ্বারাই 
পূজা করিবে। নৈবেছ্ধ না পাইলে হবিষ্যান্সই নিবেদন 
করিবে ।৫৬৩ 

সমগ্র সৃক্ত অর্থাৎ বিষুসূক্ত না পাইলে যথাবিধি 
জপ করিবে। একটিমাত্র পুরুষসূক্ত দ্বারা হোম 
করিবে ।৫৬৪ 

হোমের তত্তৎ দ্রব্যের অলাভ হইলে সর্বত্রই মাত্র 
ঘতের দ্বারাই হোম করিবে; ঘ্বৃতই প্রশস্ত। তততৎ 

বেদাদি মন্ত্রের অপ্রাপ্তি ঘটিলে ধিনিই যেভাবে পুজা 
করুন, সমস্ত শান্ত মূলমন্ত্রই প্রশস্ত--তাহার দ্বারাই 
পূজাদি করিবে ।৫৬৫ 

সর্বত্র “তব বিষেণা” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা 

(পৃজাদি ) শ্রে্ঠ। “শ্রিয়ে জ্ঞাতা” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা 
নীরাজন ( আরাত্রিক ) শ্রেষ্ঠ 1৫৬৬ 



১৪৮ আধ্য-পাস্ট্ন 

উপস্থানস্ত সর্বত্র তদ্বিষ্ঠোরিতি বা খচা। সর্বেষেধু নিমিতেষু মহাভাগবতোত্তমান্। 

নীরাজনন্ত সর্বত্র শ্রিয়ে জাতেত্যনেন বা ॥৫৬৬ সম্পৃজ্য পরিপুর্ণত্বমাপ্সোত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥৫৬৮ 

তত্তৎকালোচিতং সর্ঝং মনসা বাহপি পুূজয়েৎ | ৷ ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃতৌবিশিষ্টপরমধর্মশান্ত্রে ভগবন্ষিত্য- 

ুলসীমিশ্রিত তোয়ং ভক্ত্যা বাহপি সমর্পযেৎ ॥৫৬৭ ৰ নৈমিত্তিকসমারাধনবিধিরাম পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

তত কালযোগ্য পূজাদি অসম্ভব হইলে মনে মনে এই সমস্ত নৈমিত্তিক পূজাদিতে মহাভাগবতশ্ে্ঠ 
অর্থাৎ মানসৌপচারেই সমস্ত পূজা করিবে। ভক্তি-: বৈষ্বদিগকে পূজা করিয়া ভোজনাদি করাইলে অঙ্গহীন 
পূর্বক তুলসীযুক্ত জল দান করিবে 1৫৬৭ ৷ হইলেও সমস্ত সম্পূর্ণ হইবে_ইহাতে সন্দেহ নাই 1৫৬৮ 

বৃদ্ধহারীতনামক স্মৃতিতে বিশিষ্পরমধর্মমস্মৃতিশাস্ত্রে শ্ীভগবানের নিত্য-নৈমিত্তিক 
সমারাধন-বিধিবর্ণন-নীমক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্চ। 



ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ 

অথ মহাপাপাদি প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্ 

তত্র প্রথমং ভগবতো যাত্রোৎসববর্ণনম্ 

হারীত উবাচ। 

মহোহুসববিধিং কুর্ধ্যাদ্দেবস্য পরমাত্বনঃ ॥১ 

গ্রামার্চাযাঃ প্রকুর্বীত থোক্তবিধিনা নুপ। 
বাত্রোৎুসবে কৃতে বিষ্ঞোঃ শ্রুতি-স্মৃত্যুক্তমার্গতঃ ॥২ 

অনাবৃষ্ট্যগ্রি-দুভিক্ষভয়ং নাস্তযত্র কিঞ্চন। 
বারিজং বাতজং বাহগ্রি-সর্প-বিছ্যুদ্-দ্বিষ্কতম্ ॥৩ 

মহারোগ-গ্রহৈশ্চৈবং যন্তয়ং গ্রামবামিনামৃ। 
কুতে মহছোত্সবে তত্র ভম্বং নাস্তি ন সংশয়ঃ ॥৪ 

তশ্থ দাস! ভাবধ্ন্তি নানাজনপদেশ্বরাঃ | 

সার্বভৌমো ভবেদ্ রাজা ভক্ত্যা কৃত্বা মহোত্সবম্ ॥৫ 

ষষ্ঠ অধ্যায় 
মহাপাপাদি প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ-বিথি 
প্রথম শ্রীভগবানের ঘাত্রোৎ্সব বর্ণন। 

হারীত বলিলেন--পরমাত্সা দেবদেব সনাতনের 

মহোশুসব করিবে । যথোক্ত বিধি অনুসারে গ্রামপ্ছিত 

প্রতিমীর উতমব করিবে ।১ 

শ্রীবিষ্কর যাত্রোৎসব শ্রতি-স্মৃতিনিপ্দিষ্ট বিধি 

অনুসারেই করিবে। এ উৎসব করিলে অনাবৃষ্টি, 

অগ্নযৎপাত ও দুভিক্ষ-ভয় থাকে না কিংবা জল বামু; 
প্রকোপ জন্য অথবা অগ্মি, সর্প, বিদ্যুৎ বা শক্রজনিত 

কোনও ভয় থাকে না ।২-৩ 

মহোৎসব করিলে গ্রামবাদিদের কুষ্ঠাদি মহ*রোগ 

ও ভীষণছুর্রহ-সম্তৃত ভয়সকল থাকে না--ইহাতে 
সংশয় নাই ।8 

ভক্তিপূর্বক এ মহোতসব করিলে নান! জনপদ গ্রামের 
প্রডুগশও তাহার দাস হইয়া 'থাকে এবং উৎসবকারী 
ব্যক্তি সার্ঘভৌম রাজ! হইতে পায়ে ।৫ 

৯৭ 

নবাহ্িকঞ্চ সপ্তাহং পঞ্চাহং প্রত্যহং তথা । 
ংবসরে তো মাসি পক্ষে কুরধ্যাৎ ক্রমেণ তু ॥৬ 

তন্মিম্নাদে৷ শুভদিনে ্বত্তিবাচনপুর্বকম্ । 
অন্কুরার্পণমাদে৷ তু গরুত্বৎ কেতুমুচ্ছ. য়ে ॥৭ 
যাশ্চ ষড়িত্যোষধয়ঃ কেতুকো বেদ ইত্যপি। 
অশ্বথাখ্যশমীগর্ভশুভামরপিমাহরেও ॥৮ 

নির্মথিতেতি সুক্তেন তখৈবাসীদমীতি চ। 
আভ্যাঞ্চ প্রত্যুচং তন্মিন্নিধ্বাধানাদি পুর্ববশ ॥৯ 

চর্বাজ্যেরথমন্নীতি উপস্থায়া্চয়েত্তথা ॥১০ 
দীক্ষিত; স ভবেত্তাবদাচার্ধ্যো বিজিতেন্দ্িয়ঃ | 
বেদ-বেদাঙ্গবিচ্ছে নীত-্মার্তকর্ম বিধানবশ ॥১৯ 

কপ পাপী, পাশ ০5 পাতিল 

নয়দিনব্যাপী, সপ্তাহব্যাপী, পাঁচদিনব্যাপী প্রত্যহ, 
সংবসরে, খ্তুতে, মাসে ও পক্ষে ক্রমানুসারে উহা 
করিবে 1৬ 

প্রথমতঃ শুভদিনে স্বন্তিবাচনপূর্বক আদিতে অস্কুরাপণ 

ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া গরুড়চিহ্নিত পতাকা উত্তোলন 
করিবে ।৭ | 

“যাশ্চ ষড়” ইত্যাদি মন্ত্রে ওষধি আহরণ এৰং 

“কেতুকো বেদ” ইত্যাদি মন্ত্রে অশ্বথনামক শুভ শামীগর্ভ 
ূ আরণি সংগ্রহ করিবে ।৮ 

নির্মথিতা” এবং “আীদমীতি” ইত্যাদি সূক্ত দুইটি 
দ্বারা প্রতিমন্ত্রে পূর্বোক্ত নিয়মে ইধ্যাধান ( যজ্কান্ঠ- 
সংগ্রহ ) করিবে ।৯ 

বৃতমিশ্রিত চরু দ্বারা “অথমক্নীতি” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা 
উপস্থান ( উপাঁসন। ) করিয়া! পূজা করিবে । যাহা দ্বারা 
উত্সক্ পরিপূর্ণ হইতে পারে--এইরূপ অগ্লিসংগ্রহ 
করিবে । বেদ-বেদাঙগবেত্তা শ্রোত-্মার্তকর্মবিধি-নিপুণ 
জিতেন্দ্িয় আচাধ্য উৎ্সবকর্টে দীক্ষিত হইবেন ।১*-১১ 



১১৩ 

মহাভাগবতে। বিপ্রস্তান্ত্িকঃ সর্বকর্মন্থ । 
লৌকিকে বা প্রকুবাত মথিতাগ্নির্ন চেদ্ যদি ॥১২ 
আভ্যামেব চ সৃক্তাভ্যামগ্ৌ দেবং যজেদ্ বুধঃ | 
প্রাতঃ স্মার্তবিধানেন ধৌতবস্ত্রোধ্বপুণ্ড..ধৎ॥১৩ 
ধত্বিগভিত্রাদ্ষ পৈর্ান্তৈর্যাগভূমিং বিশেদ্ গুরুঃ। 
দেবালয়স্ত মধ্যে তু বেদীং রম্যাং প্রকল্পয়ে ॥১৪ 
অ্কুরার্পণপাব্রৈশ্চ ভদ্্রকুন্তৈরলঙ্কতাম্ । 
বিতান-কুস্থুমাছ্যক্তাং কৃত্ব৷ তত্র স্ুখামনে ॥১৫ 
মহোত্সবাহ্ং বিন্বঞ্চ নিবেশ্যাম্মিন্ প্রপূজয়েৎ। 
শ্রীভূনিলাদিসংযুক্তং নিতোঃ পরিজনৈর্ তম্ ॥১৬ 
মন্ত্রবত্ববিধানেন পুজযিত্বা জগদ্গুরুম্ | 

ইমে বিপ্রস্তেত্যাদিভিন্ত্িভিঃ সুক্তৈশ্চ পুজয়ে€ ॥১৭ 

অরণিমন্থনজন্য অগ্শি সংগৃহীত না! হইলে লৌকিক 
অগ্পি দ্বারা কার্য করিবে। মহাভাগবত, তান্ত্রিক, 

( শান্্রবিধি পরাঁয়ণ ), সর্বকর্ম্ে নিপুণ ব্রাঙ্ষণ লৌকিক 
অগ্মি সংগ্রহ করিয়া কার্য করিবে ।১২ 

উক্ত সৃক্ত দুইটি দ্বারা বিদ্বান্ যাঁজ্ভিক প্রাতঃকালে 
ন্নানপূর্বক ধোঁত বন্্ু ও উর্ধপুণুধারী হইয়া শ্মার্ত 
বিধিতেই অগ্নিতে য্জ করিবেন 1১৩ 

দমগুণান্থিত (বাহোক্দিয়ের দমনকারী ) ত্বিগ- 

্রাঙ্মণদের সহিত গুরু ( আচীষ্য ) যজ্জঞভূমিতে প্রবেশ 

করিবেন। দেবালয়ের মধ্যস্থানে মনোহর বেদী নিশ্মীণ 

করিবে ।১৪ 
অঞ্কুরার্পণ-পাত্র ও মঙ্গলকুস্তাদি দ্বারা নুশোভিত 

চন্দ্রীতপ পুষ্পসমূহ দ্বারা সজ্জিত করিয়া তন্মধ্যে 

ন্বখাসনে মহৌতওসবের যোগ্য বিম্বা (প্রতিমা) 

সংস্থাপন পূর্বক যথাবিধি তীহার পূজা করিবে। 
সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কারাঁদি দ্বারা সংযুক্ত, সর্বদা পরিজন- 
পরিবৃত জগব্গুরুকে মন্ত্রত্ব দ্বারা যথাবিধি পুজা 

করত “ইমে বিপ্রস্ত” ইত্যাদি তিনটি সৃক্ত দ্বার৷ পূজা 
করিবে ।১৫-১৭ 

এঁ সৃক্কের প্রতিমন্ত্রে সুগন্ধি পুষ্পসকল নিবেদন 
করিবে । চারিদিকে চারিজন মন্ত্রবিদি শ্রেষ্ঠ ত্রাহ্মণ 

আধার 

স্থরভীণি চ পুষ্পাণি প্রত্যুচং বিনিবেদয়ে। 
চতুর্দিক্ষু চ চস্থারে! ত্রাহ্মণ মন্ত্রবিত্তমাঃ ॥১৮ 
বারাহং নারসিংহঞ্চ বামনং রাঘবং মনুম্। 

ঈীশান্যাদিষু চত্বারে। বিুমন্ত্ান্ বিদিক্ষু চ ॥১৯ 
বেছ্যা দক্ষিণতঃ কুস্তং লক্ষণাদ্যঞ্চ তত্র তু। 

হুতাশনং প্রতিষ্ঠাপ্য ইখ্মাধানাদিকং চরে ॥২০ 
সর্বৈশ্চ বৈষুবৈঃ সুক্তৈশ্চরুং তিলবিমিশ্রিতমূ। 
প্রত্যুচং জুহুয়াদ্ বহ্ছৌ যধ্বাজ্য-গুড়মিশ্রিতম্ ॥২১ 

আজ্যং শ্রী-ভূমিসৃক্তাভ্যাং ত্বং মোম ইতি পায়সম্ 
পুর্বোক্ৈর্বৈষ্ণবৈরমন্তৈক্তিলৈক্রীহিভিরেব বা ॥২২ 
প্রত্যেক জুন্থয়াৎ পশ্চাদস্টোত্তরশতং ক্রমাও | 
বৈকুণ্টপার্ষদং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়ে€ ॥২৩ 

থাকিবেন। শানাদি কোণে যজ্ঞবরাহ-মক্ত্র, নরসিংহ- 

মন্ত্র বামনমন্ত্র ও রঘুপতি-মন্ত্র নিবেশিত করিয়া পুজা 
করিবে। অন্তরাল বিদিগ. () কোণচতুষ্টয়ে চারিজন 
ধত্বিক্ বিষু্মন্ত্রকে পূজা! করিবেন ।১৮-১৯ 

বেদীর দক্ষিণদিকে সিন্দুর, দধি ও অক্ষত প্রভৃতি 

দ্বারা স্থশোভিত স্থুলক্ষণযুক্ত কুস্ত সংস্থাপন করিবে । অগ্নি 

প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইধ্মাধানাদি (কাষ্টসংগ্রহাদি ) কর্থ 
স্থসম্পন্ন করিবে |২০ 

সমস্ত বৈষ্ণবসূক্ত সহকারে প্রতিমন্ত্রে মধু, ঘ্বত, তিল 
ও গুড়মিশ্রিত চরু অগ্লিতে আহুতি দিবে ।২১ 

শসূক্ত ও ভূমিসূক্ত দ্বারা ঘ্বত দিবে। “ত্বং সোম” 
ইত্যাদি মন্ত্রে পায়স দিবে। পূর্বোক্ত বৈষ্ণবমন্ত্র দ্বারা 
প্রতিমন্ত্রে তিল কিংবা ব্রীহিযোগে হোম করিয়া পরে 
যথাক্রমে অফৌোত্তর শত আহুতি দিবে। বৈকুষ্টের 
পরিষদ্গণের উদ্দেশে হোম করিয়া হোমের শেষকণ্ম্ম 

সমাপন করিবে ।২২-২৩ 

স্থন্দর দধ্যন্ন,ফল ও পানীয় নিবেদন করিবে । অন্তর 

তান্ব্ল দান করিয়া খত্বিক্গণকেও পুজা করিবে ।২৪ 
তারপর পতাকা ও ঘত্রযুক্ত রথ আনয়্নপূর্বক 

শ্রেষ্ঠলক্ষণাপ্ষিত বহনোপযোগী শ্বেতবর্ণ অশ্ব তাহাতে 
সংযোজন করত বস্ত্র, পুষ্প, মণি ও স্বর্ণ ভ্বারা 



বৃদ্ধহারীত-্মৃতিঃ 

নুদধ্যন্ং ফলযুতং পানকঞ্চ নিবেদয়েু। 
তাম্বলঞ্চ সমপ্যাথ খত্বিজশ্চাপি পুঁজয়ে ॥২৪ 

ততঃ স্যজ্দনমানীয় পতাকাচ্ছত্রনংযুতম্। 
শ্বেতৈঃ সলক্ষণৈরূহ্যানমশ্থৈঃ প্রকল্লিতৈঃ ॥২৫ 
বন্্র-পুষ্প-মণি-্বর্ণভূষিতং তত্র চিন্রিতম্। 
তল্মিন্ মুদুতর-্লক্ষ-পর্য্যঙ্কং স্থাপ্য দেশিকঃ ॥২৬ 
তম্মিন্নিবেশ্য দেবেশং দেবীভ্যাং সহিত হরিমৃ। 
অর্চয়েদ্ গন্ধ-পুষ্পাছ্রৈধৃপি-দীপাদদিভিস্তথা ॥২৭ 
রথচক্রেযু বেদাংশ্চ ধর্মাদীনপি পুঁজয়েহ | 

আধারশক্তিমাধারে ঈষাদণ্ডে পুরাঁণকম্ ॥২৮ 

ছন্দাংসি কৃবরে সপ্ত পধ্যঙ্কে ভূজগাধিপমৃ। 
হয়েষু চতুরো মন্ত্রান্ যোক্তে _ঘঙ্গানি ঘট, চ বৈ ॥২৯ 

ধ্বজে পতাকরাজানং ছত্রেহনপ্তং স্বরাণি তু । 
তালবৃন্তে চামরে চ অক্ষরাণি চ পুজয়ে ॥৩০ 

অভ্য্চ্যেবং রথং দিব্যং পশ্চাশ সংপুজয়েদ্ধরিমৃ। 
দিকপালাবরণাংন্চৈবমর্চযেদ্রিক্ষু সর্বতঃ ॥৩১ 

ভূষিত করিয়া বিচিত্ররূপে সাজাইবে। তন্মধ্যে গুরুদেব 
অতি কোমল ও মৃদু একখানি পর্যঙ্ক সংস্থাপন করিয়া 

তাহাতে দেবী লঙ্গমী ও সরস্বতী সহিত মিলিত 

শ্রীহরিকে সংস্থাপিত করত গন্ধপুম্প-ধৃপ-দীপাদি দ্বারা 
পূজ] করিবে ।২৫-২৭ 

রথচক্রে বেদসকলকে ও ধ্মাদিকে পুজা করিবে । 
আধারে আধার-শক্তি প্রভৃতির, মধ্যস্থ দণ্ডে পুরাঁণসমূহের, 
রথের অঙ্গে সপ্ত ছন্দের, পর্য্যস্কে অনন্তদেবের, অশ্বসমূহে, 

চাঁরিটি মন্ত্রের এবং অশ্থের গলবেষ্টনীতে ছয়টা বেদাের 
পুজ1 করিবে ।২৮-২৯ 

ধবজ্জে পতাকরাঁজকে পূজা করিবে । ছত্রে অনস্তকে 
ও স্বরসমূহকে পুজা করিবে । তালবৃস্তে ও চামরে অক্ষর- 
সমূহের পূজা করিবে ।৩০ 

এইরূপে দিব্য রথকে পূজা! করিয়া পরে শ্্রীহরিকে 
পূজা করিবে। সর্ধদিকে দিক্পালগণকে ও আবরণ 
দেবতাকে পুজ। করিবে ।৩১ 

১১১ 

জীমূতস্থেতি সুক্তেন তত্র পুষ্পাঞ্জলিং চরে । 
মরুত্বানিন্ত্েতি সুক্কেন কৃত্বা নীরাজনং ততঃ ॥৩২ 
বনম্পতীতি সুক্তেন বাদয়ে পটহার্দিকমূ। 
গীতৈর্ন ত্যৈশ্চ বাদিত্্ৈ পুণ্যাস্তোবরৈর্মনোহরৈঃ 0৩৩ 
হয়ৈগ জৈঃ স্তন্দনৈশ্চ পরিতস্তর্পযে প্রভুমূ । 
খত্বিজঃ পুরতো বেদানঙ্গানি চ জপেত্তদা ॥৩৪ 
গায়ে সামানি ভক্ত্য। বৈ পুরতঃ পার্খতো হরেঃ। 
কুক্কুমৈঃ কুম্থমৈলগজৈবিকিরন্ বৈ সমস্ততঃ ॥৩৫ 
স্বলঙ্কৃতেষু বিধিষু পর্ধ্যটন্ সেবয়েৎ প্রভুম্। 

গৃহদ্বারেষু মার্গেষু ভক্ষ্যৈরিক্ষুভিরেব চ ॥৩৬ 
কুম্থমৈধূর্প-দীপৈশ্চ তান্বলৈম্চাপি মেয়ে ॥ 
এবং নিষেব্য দেবেশং পুনর্গেহং নিবেশয়ে€ ॥৩৭ 

তমভি প্রগায়তেতি জপন্ সুক্তং নিবেশয়েৎ। 
প্রসম্নাজমিত্যনেন দাঁপান্নীরাজয়েত্ততঃ ॥৩৮ 
লীঠে নিবেশ্য দেবেশমুপচারান্ সমর্পয়ে। 

_বয়মুপেত্য ধ্যায়েম আশিষো বাচনং চরে ॥৩৯ 

জীমুতত্তেত্যাদি সূক্ত দ্বারা এ পূজায় পুষ্পাঞ্জলি 
দান করিবে। “মকুত্বান্ ইন্দ্র” ইত্যাদি সুক্ত দ্বারা 

আরাত্রিক করিবে 1৩২ 
“বনস্পতি” ইত্যাদি সৃক্ত দ্বারা পটহ ( ঢক্কা ) প্রভৃতি 

বাজাইবে। গীত-নৃত্য-বাছ্াদি দ্বারা» পবিত্র মনোহর 
স্তবাদি দ্বারা এবং হস্তী, অশ্থ ও রথাদি দ্বার! প্রভুকে 
পরিতুষ্ট করিবে। খত্তিগ গণের সম্মুখে বেদ ও ছয়টা 
বেদাঙ্গের অধ্যয়ন করিবে ।৩5-৩৪ 

ভক্তি সহকারে শ্রীহরির সম্মুখে ও পার্থে সামগান 
করিবে। চারিদিকে কুষ্কুমঃ পুস্প ও খই বিকীর্ণ 

করিবে 1৩৫ 

যথাবিধি গহদ্বার ও পথগুলি সুন্দরভাবে অলঙ্কতি করা 

হইলে প্রভূ জগন্নাথকে রথারোহণে ভ্রমণ করাইয়া সেব 
করিবে। ইক্ষু প্রভৃতি ভক্ষ্যত্রব্য দ্বার! এবং কুন্থুম, ধৃপ, 
দীপ ও তান্দুল প্রভৃতি দ্বারা সেবা করিবে । এইরূপ 
ভাবে দেবদেবকে সেব! করিয়। পুনরায় তাহাকে গ্রহে 
সংস্থাপিত করিবে ।৩৬-৩৭ 



৯৬৭, 

অনেন বিধিন! কুর্ধ্যাহুৎসবং প্রতিবাসরমূ। 
জপৈর্োমৈস্তথা দানৈবিপ্রাণাং ভোজনৈরপি ॥৪০ 
সমাপ্তে চোৎ্সবে বিষ্ঠোঃ কুর্য্যাদবভূথং শুভমূ। 
নদীং খাতং তডাগং বা দেবেন সহিতো ব্রজে ॥৪১ 
স্যন্দনাদিষু ঘানেষু স্থিতা৷ নার্য্যঃ ্বলঙ্কৃতাঃ | 

পুরুষাশ্চ হরিদ্রোশ্চ চুর্ণাদীন্ বিকিরম্মিথঃ ॥৪২ 
কুরয্যাদবভৃথং তত্র বিশিষটব্রণন্ধণৈঃ সহ। 
বাস্থদেবোত্সবৈঃ স্নানমশ্বমেধফলং লভেৎ ॥৪৩ 
্থাত্বা সন্তপ্স্য দেবাদীন্ প্রবিশ্ঠ হরিমন্দিরম্ | 
যজেতাবভূথেষ্টি্চ অস্ত বামেতি সৃক্ততঃ ॥৪8 
চরুমাজ্যং তিলৈর্বাপি অনুবাকৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ। 
এবং হুত্বাবভৃথেষ্টিং বৈষ্ণবান, ভোজয়েত্ততঃ ॥8৫ 

“তমভি প্রগাঁয়ত” ইত্যাদি সৃক্তমন্ত্র পাঠ করিয়া গৃহে 
প্রবেশ করাইবে। “প্রসন্নাজং” ইত্যাদি মন্ত্রে দীপ দ্বারা 

'আরাব্রিক করিবে 1৩৮ 

আসনে সংস্থাপিত করিয়া দেবাদিদেবকে পুজার 

উপচারসমূহ প্রদান করিবে। “বয়মুপেত্য ধ্যায়েম” অর্থাৎ 

“আমরা সমীপে আসিয়া আপনার ধ্যান করিতেছি” 
ইহ] বলিয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করিবে ।৩৯ 

উক্ত বিধি অন্বসারে প্রতিদিন উত্সব করিবে । এ 

উত্সব জপ, হোঁম, দান ও ব্রীক্ষণ-ভোজন প্রভৃতি দ্বারাই 

স্থসম্প্ন্ন করিবে । উত্সব সমাপ্ত হইলে মঙ্গলময় অব্ভৃথ 

ক্ীন করিবে । দেবতার সহিত নদীতে, ক্ষুদ্র কিংবা 

বৃহ জলাশয়ে গমন করিবে 1৪০-৪১ 

রমণীগণ সুন্দররূপে অলঙ্কত হইয়া এ স্নানোদেশ্টে 
রথাঁদি যানে আরোহণ করিয়া গমন করিবে । পুরুষগণ 

হরিজ্রা-চর্ণ প্রভৃতি ছড়ীইতে ছড়াইতে যাইবে ।৪২ 
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণের সহিত অবভৃথ-ন্ান করিবে । 

শ্ীপ্রীবাস্রদেবের উৎসবে অবভৃথ-আ্ীন করিলে অশ্বমেধ 

যজ্ঞের ফল লাভ হয়।৪৩ 

স্লান করিয়া দেবতাদিগকে তর্পণ করত শ্রীহরির 

মন্দিরে প্রবেশপূর্বক “অস্য বাম” ইত্যাদি সৃক্ত দ্বারা 
অবভূথ য।গ করিবে 188 

আর্্য-শান্ত 

গুরুণ্ণ খত্বিজশ্চৈব পুজয়েদ্ ভক্তিতত্ততঃ। 
পিবাসোমেত্যধ্যায়েন কৃুর্য্যাৎ স্বস্ত্যয়নং হবেঃ ॥৪৬ 

ইচ্ছন্তি ত্বেত্য ধ্যানেন প্রত্যুচঞ্চ দ্বয়েন চ। 
অফ্টোত্তরশতং জুন্ুয়াৎ কুম্থুমৈরেব বৈষ্ণবঃ ॥8৭ 
হিরণ্যগর্ভসূক্তেন তখৈবাজ্যং দ্বিজোত্তমঃ | 
পুনরেব তু হোতব্যং হুত্ব! বৈকুণ্ঠপার্ষদম্ ॥৪৮ 

হোমশেষং সমাপ্যাথ বৈষ্ঞবান্ ভোজয়েদপি। 
সর্বযজ্ঞসমাপ্ত৷ তু পুষ্পযাগং সমাচরেত ॥৪৯ 
সর্বং সম্পূর্ণতামেতি পরিতুষ্টো৷ জনার্দনঃ | 
এবং মহোত্সবং কুর্ধ্যা প্রত্যব্দং পরমাত্মনঃ ॥৫০ 

অথ নিত্যোুসবে পুজ! হোমশ্চাত্র বিধীয়তে। 
শিবিকায়াং নিবেশ্ঠেশং পুঁজযিত্বা বিধানতঃ ॥৫১ 

বৈষ্ঞবগণ তাদৃশ বিহিত বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ঘৃত 
তিল ব! চরু দ্বারা অবভৃথ-যাগ সম্পন্ন করিয়া বৈষ্ঃব- 

ভোজন করাইবে।৪৫ 

গুরু ও খত্তিক্গণকে ভক্তিপূর্বক নিজেই পুজা 
করিবে । “পিবা সোম” ইত্যাদি অধ্যায় দ্বারা শীহরির 
স্ত্যয়ন করিবে ।৪৬ 

“ইচ্ছন্তি ত্বেখ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ধ্যান করিয়া 

প্রতিমন্ত্রে এবং দুইটি করিয়া মন্ত্র দ্বারা কুস্থম দিয়াই 
বৈধ্বগণ হোম করিবে ।৪৭ 

দ্বিজোহম হিরণ্যগর্ভ সুক্ত দ্বারা হোম করিবে। 

৷ পুনরায় বৈকুণ্টের পরিষদ্গণের হৌম করিয়া হোমশেষ 
সমাপ্ত করত বৈষ্বদিগকে ভোজন করাইবে। সকল যত 
সমাপ্ত হইলে পুষ্পযাঁগ অনুষ্ঠান করিবে 18৮৪৯ 

শ্ীশ্রীজনার্দন সন্তুষ্ট হইলে সমস্ত কর্ম সম্পূর্ণ 
হয়। উক্তবিধিতে প্রতিবসর পরমাত্মা শ্রীহরির উৎসব 
করিবে 1৫০ 

এইরূপ নিত্য উতসবেও ঘযথাবিধি পুজা ও 

হোমের বিধান আছে। পাক্ছিতে (দোলায়) আরোহণ 

করাইয়া যথাবিধি পূজা করিবে। চাঁমর, অগ্য বাস্ঠাদি, 
ভূঙ্গার, তালবুস্ত, 'অনেক দীপ মালা, দুর্বাগ্র, কুহৃম ও 
অক্ষতাদি দ্বার! পুজা করিবে । কল ও মোদকাদিধারিশী 



বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

তত্র চামর-বাদিত্র-ভূঙ্গারৈস্তালবৃস্তকৈঃ। 
দীপিকাভিরনেকাভিদুরধীগ্রকুন্থমাক্ষতৈঃ 1৫২ 
ফল-মোদকহস্তাভির্নারীভিঃ সমলঙ্কৃতম্। 
দেবন্থায়তনং রম্যং ব্রিঃ প্রদক্ষিণমাচরেৎ ॥৫৩ 

তত্তন্মন্ত্রান জপেদিক্ষু সর্বাহথ দ্বিজপুচগবাঃ। 

বলিঞ্চ নিক্ষিপেতান্থ দেবানুদিশ্বা পুর্বতঃ ॥৫৪ 

প্রাচীং বিশ্বজিতে সুক্তমগ্নে তব অনন্তরমূ । 
যাম্যে পরে ইমাং সন্ত মোষুণস্ত তদন্তরম্ 1৫৫ 

যচ্ছিদ্ধেতি প্রতীচ্যান্ত বিহিহোত্যেত্যনস্তরম্। 
স সোম ইতি সৌম্যান্ত কদ্রদ্রোয়েত্যনম্তরমূ ॥৫৬ 
প্রজাপতিং তথা চোদ্ধমধশ্চ পৃথিবীং ক্ষিপে । 
এবং দিক্ষু বলিং দত্বা পরিণীয় জনার্দনম্ ॥৫৭ 

স্তুতিভিঃ পুঙ্লাভিশ্চ ভবনং সম্প্রবেশযেৎ। 
গীঠে নিবেশ্য দেবেশং পুজয়িত্বা বিধানতঃ ॥৫৮ 

নারীগণের দ্বারা স্বশৌভিতদেবতার অতি মনোহর মন্দির 

তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে 1৫১-৫৩ 

ব্রাহ্মণশ্রেঠগণ সমস্তদিকে সেই সেই মন্ত্র পাঠ 
করিবে । প্রথমে দেবতাঁদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলি 
(উপহার) নিক্ষেপ করিবে 1৫৪ 

পূর্বদিকে বিশ্বজিৎ যজ্ঞোক্ত সূক্ত পাঠ করিয়া পরে 

“অগ্নেতব” ইত্যাদি পাঠ করিবে। দক্ষিণদিকে “পরে 

ইমীং সন্ক” মন্ত্র অনন্তর “মোষুণস্ক” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ 
করিবে 1৫৫ 

পশ্চিমদিকে “যচ্ছিদ্ধা” ইত্যাদি মন্ত্র এবং পরে 

“বিহিহোতি” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। উত্তরদিকে 

«“স সোম” ইত্যাদি মন্ত্র পরে “কজনদ্রীয়” ইত্যাদি মন 

পাঠ করিবে 1৫৬ 
উদ্ধ'দিকে প্রজাপতিকে এবং অধোদিকে পৃথিবীকে 

দিবে। এইকরূপে তততত মন্ত্রে সমস্তদিকে বলিগ্রদান 

করত ভগবান্ জনার্দনের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া 

প্রভৃত ব্তবের দ্বারা শ্রীহরিকে স্বগৃহে প্রবেশ 
করাইবে। আসনে সংস্থাপিত করিয়৷ যখাবিধি দেবাঁদি- 
দেবকে পুজা! করত “বিছিসোতাদি” সুক্ত দ্বারা! ভগবান্ 

১১৩ 

বিহিলোতাদি সুক্রেন দগ্াণ পুষ্পাশি শাঙ্গিণে। 
নীরাজনং ততো দগ্াদ্ ফ্রবদূক্তেন বৈষঃবঃ ॥৫৯ 

শায়য়িত্বা চ শধ্যায়াং দগ্যাু পুষ্পাণি মন্ত্রতঃ 
ইমং মহেতি সুক্তাভ্যাং পুজয়ে€ বিষুমব্যয়ম্ ॥৬০ 

সৌদর্শনেন মন্ত্রেণ রক্ষা কুর্য্যাৎ সমস্ততঃ ॥৬১ 
এবং নিত্যোতুনবং কৃর্্যাদ্ রাত্রো চাহনি সর্বদা । 
গুরূণামন্ত্যদিবসে ভগবজ্জম্মবাসরে ॥৬২ 

কাতিক্যাং শ্রাবণে বাহপি কৃর্্যাদিষ্টিঞ্চ বৈষ্ঃবীম্। 
উপোস্য পুর্বদিবলে দীক্ষিতঃ সুদমাহিতঃ ॥৬৩ 

স্বস্তিবাচনপূর্বেণ কারযেদস্কুরার্পণম্। 
নগ্যাং স্মাত্ব। চ খত্বিগভিশ্চতুভির্বেদপারগৈঃ ॥৬৪ 

পৌরুষেণ বিধানেন পুজয়ে পুরুষোত্তমমৃ। 
গন্ধৈর্নানাবিধৈঃ পুশ্পৈধূপৈদীপৈনিবেদনৈঃ ॥৬৫ 

শ্রীবিষুকে পুষ্পাঞ্জলি দিবে। ধ্রুবসূক্ত দ্বার! বৈষ্ণবগণ 
দেবতার নীরাঁজন ( আরাত্রিক ) করিবে ।৫৭-৫৯ 

পরে উত্তম শধ্যায় শয়ন করাইয়া “ইমং মহ্েতি” 

সৃক্তমন্ত্র দুইটি দ্বারা পুষ্পযোৌগে সনাতন বিষুবকে পূজা 
করিবে ।৬০ 

সৌদর্শন-মন্ত্র দ্বার! চারিদিকে দেবতার রক্ষা করিবে। 
এইরূপে দিবা ও রাত্রিতে সকল সময়ে দেবতার 

নিত্যোত্সব করিবে। গুরুজনের মৃত্যুদিনে, শীভগবানের 
জন্মদিনে, কাঁন্তিকী পৃণিমায় ও শ্রাবণী পুণিমায় বিষ্ুষাগ 
করিবে। উহাতে পুর্বদিনে উপবাসী থাকিয়া দীক্ষিত 
হইয়া সমাহিত মনে যাঁগকণ্ম করিবে ।৬১-৬৩ 

স্বস্তিবাচনপূর্বক অস্কুরা্পণ করিবে। নদীতে ম্নান 

করিয়া চারিজন বেদপারগ খরত্বিক্ দ্বারা পুরুষসূক্তবিধি 

অনুসারে পুরুযষোত্বমকে পুজা করিবে। নানাবিধ 
গঙ্ধদ্রব্য, পুষ্প, ধৃপ ও দীপমালা নিবেদন করত 

নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্যব্ব্য ও তান্ুল দ্বার! পুজা করিবে 
সুক্তপাঠ করিয়া অর্ধ্যাদি উপচার দ্বারা শ্রীহরিকে 
পূজা করিবে। অধ্যায় ও মণ্ডল (নিপ্গিষ্রসংখ্যক 
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ফলৈশ্চ ভক্ষ্যভোজৈশ্চ তান্ুলাছ্ৈঃ প্রপুজয়ে€। 
অর্ঘ্যাগ্ৈরুপচাৰৈস্ত সুক্তান্তে পুজয়েদ্ধরিমূ ॥৬৬ 
অধ্যায়ান্তে মগ্ডলান্তে চ নৈবেগ্যৈবিবিধৈরপি | 
পুজধিত্বা হরিং ভক্ত্যা বৈষ্ণবান্ ভোজযেত্তথা ॥৬৭ 
আজ্যেন চরুণা বাহপি তিলৈঃ পন্মৈরথাপি ব!। 
সমি্ভিবিন্বপত্রৈর্বা হোমং কুর্বাত বৈষ্ণবঃ ॥৬৮ 
যজ্ঞরূপং হরিং ধ্যায়ন্ প্রত্যুচং বেদসংহিতাম্ । 

হোমঃ সমাপ্যতে যাবত্তাবদ্ বৈ দীক্ষিতো৷ ভবে ॥৬৯ 

জন্ুয়াদ্ বৈ গাহপত্যো সোহগ্রিমভ্যর্য ভূপতে । 
অগ্রিরক্ষণমপুযুক্তং যাবদিষ্টিঃ সমাপ্যতে ॥৭০ 
বিশিষ্টান্ বৈষবান্ বিপ্রান্ ভোজয়ে€ প্রতিবাসরমূ। 
খাত্বিজশ্চ পাঠেত্তাবচ্তুর্মন্্রান সমাহিতঃ ॥৭১ 

যজেদবভৃথেষ্রিঞ্চ পাবমান্যৈশ্চ বৈষুবৈঃ | 
অন্তে সংপুজয়েদ্ বিপ্রান্ বাসোহলঙ্কার-ভূষণৈঃ ॥৭২ 

বেদমন্ত্রকে মণ্ডল বলা হয়) পাঠপুর্বক বিবিধ নেবেন 

নিবেদন করত শ্রীহরিকে পুজা করিয়া বৈষ্ণব-ভোজন 

করাইবে 1৬৭-৬৭ 

বৈষ্ুব-ব্রাহ্ণ ঘুত, চরু, তিল পল্স, বিল্রপত্র কিংবা 
সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে । যজ্ঞরূপশ্রীহরিকে ধ্যান 

করত বেদের সংহিতা-ভাগের প্রতিমন্ত্রে যে পর্্যস্ত না 

হোম সমাপু হয়, তাঁবশুকাঁল পধ্যন্ত এ দ্বিজকে দীক্ষিত 

বল। হয় ।৬৮৬৯ 

হে ভূপতে ! গার্ৃপত্যাগ্নির আহ্বান ও অগ্চন! করি 

তাহাতে হোম করিবে । যাগ-সমাপ্তি না হওয়া পথ্যস্ত 

“আগ্সিরক্ষা” বিহিত আছে ।৭০ 

প্রতিদ্রিন বিশিষ্ট বৈষ্ণব-ব্রাক্ষণদিগকে ভোজন 

করাঁইবে। খ্বিক্গণও সমাহিত মনে চারিটা মন্ত্র পাঠ 

করিবেন ।৭১ 

পাবমানীসৃক্ত সহকাঁরে বৈষ্ণবগণ দ্বারা অবভূথ-যাগ 
করিবে। যাগান্তে বন্ধ, অন্বন্কার ও বিভূষণ দ্বারা 

ক্রাঙ্মণগণকে পুজা করিবে ।৭২ 
খত্থিক্গণকে ও গুরুকে বিশেষভাবে পূজা করিবে । 

আধ্য-শাস্র 

খত্বিজশ্চ গুরুঞ্চেব পুজয়েচ্চ বিশেষতঃ 
এবসিট্রিস্ত যঃ কৃর্য্যাদ্ বৈষ্ণবীং বৈষবোত্তমঃ ॥৭৩ 
ক্রতৃনাং দশকোটীনাং ফলং প্রাপ্ধোত্যসংশয়ঃ | 
যস্মিন্ দেশে বৈঝুবেষ্ট্যা অজিতো মধুসুদনঃ ॥৭৪ 
দুভিক্ষরোগা গ্রিভয়ং তন্মিন্ নাস্তি ন সংশয়ঃ। 
অশক্তঃ সর্বদেবেন কর্তৃ,মিি্চ বৈষ্ণবীম্ ॥৭৫ 
সর্বেশ্চ বৈষ্বৈঃ সুক্তৈজু য়া প্রত্যুচং হরিঃ | 
তৈরেব পুষ্পাঞ্জলিঞ্চ কুরধাদিক্ট্যাঃ প্রপূর্তয়ে ॥৭৬ 
অথবা মূলমন্ত্র, তু লক্ষং জণ্ত। ছুতাশনে 
অযুতং জুহুয়াত্ৃদ্বৎপুষ্পাণি চ সনাতনে ॥৭৭ 

ইষ্টিঃ সম্পূর্ণতাং যাতি সর্ববেদাঃ সদক্ষিণাঃ | 
এবমিষ্টিং প্রকুর্বাত প্রত্যব্দং বৈষধবোত্তমঃ ॥৭৮ 
তুষ্ট্যর্থং বাস্থৃদেবস্ বংশস্ভোজ্জীবনায় চ। 

বৃদ্ধযর্থমপি লোকস্য দেবতানাং হিতায় চ ॥৭৯ 

_ টা পটিশেপ্পীশপীশাশি পপি শি শশী সীল ৭ শপমসাপপা সি 

নৈষ্ণবশ্রেষ্ট পূর্বোক্ত বিধানে বিষুর্যাগ করিলে দশকোটি 
যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে-_ ইহাতে সন্দেহ নাই। ষে 
দেশে বিষুযাঁগের দ্বার! শ্রীমধুসূদন পূজিত হন, সেই 
দেশে দুভ্িক্ষ, অগ্নি ভয় বা রোগ ভয় থাকে ন৷ 

_ইহাতে সংশয় নাই। সমস্ত দেবগণ দ্বারা বিষুদ্যাঁগ 
করিতে অসমর্থ হইলে সমস্ত বিষুসুক্তের প্রাতিমন্ত্র দ্বারা 
দ্বতাহুতি দিবে । এ যঙ্ঞ প্রপুরণজন্য এ বিষুসৃক্ত দ্বারা 
পুষ্পার্জলি দিবে ।৭৩-৭৬ 

অথবা বিঞু্র মূলমন্ত্র লক্ষবার জপ করিয়া অগ্নিতে 
অযুত সংখ্যক আহুতি দিবে এবং শ্রীবিষুুকে পুস্পাঞ্জলি 
দিবে। এইরূপ করিলে বিষুযাগ সম্পূর্ণ হইবে, 
সমস্ত বেদ দক্ষিণা সহ পরিতুস্ট হইবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ 
প্রতিবুসর এইরূপ বিধিতে বিঞ্ুুযাগ সম্পন্ন করিবে। 
বাস্ুদেবের সন্তোষ বিধান, বংশের সুসংবৃদ্ধি, লোক 

সকলের অভ্যুদয় এবং দেবতাগণের হিতের জন্থা 

ইহা করিবে ।৭৭-৭৯ 

যাগকালে পিতা, মাতা, ভ্রাত। বা অন্য বন্ধুগণ যদি ূ 

মৃত্যুমুখে পতিত হন, তবে ব্রাক্ষণশ্রেষ্ট কিরূপে উহ] সম্পন্ন 



বদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

পিতা ব৷ যদি বা মাত! ভ্রাতা বাহন্যে মুহজ্জনাঃ। 
যদি পঞ্চত্বমাপন্নাঃ কথং কুর্য্যাদ্ দ্বিজোত্মাঃ ॥৮০ 
কনিষ্ঠবর্জমেবাত্র বপনং মুনিভিঃ স্মৃতম্। 
্নাত্বাচম্য বিধানেন কারয়েণ পুজনং হবেঃ 0৮১ 

রোদনং বর্জয়িত্ব গোময়েন শুচিস্থলম্। 
বিলিপ্য মণ্ডলে তত্র ধান্যান্টোপর্চু'লুখলম্ ॥৮২ 

কলশাংস্ত চতুরদিক্ষু তুলোপরি নিক্ষিপেশু। 
হিরণ্য-পঞ্চগব্যানি পঞ্চত্বকপল্লবান্ ন্যসেৎ ॥৮৩ 
বাসসা তন্তনা বাপি বেয়ে ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্। 
উলুখলে বাস্্রদেবং কলসেষু ক্রমেণ চ ॥৮৪ 

প্রদ্ন/ন্মনিরুদ্ধঞ্চ সঙ্কর্ষণমধোক্ষজমূ | 
সম্পূজ্য গন্ধ-পুষ্পা্যৈর্ডক্ত্য। ভক্ষ্যং নিবেদয়েহ ॥৮৫ 
অভ্যন্য মুষলং পুশ্পৈরগয়ত্র্যা প্রণবেন চ। 
হরিদ্রোমবহন্যাভ, পরোমাত্রেতি বৈ জপন২॥৮৬ 

পপ এ লস +- সপ ৯ 

করিবে? ইহার উত্তরে বলা হয়__-কনিষ্ঠভিম্ন অন্য 

সকলেই মস্তকাদি মুগ্ডন করিবে। স্নান করিয়া 

আচমন করত যথাবিধি শ্রীহরির পুজা! করাইবে। 

রত্ুদমূহাদি দারা উহাতে শ্রাদ্ধাদি মঙ্গল কাধ্যসমূহ সম্পন্ন 

করিবে ।৮-৮১ 

রোদন করিবে না। গোময় দ্বারা স্থান পবিত্র করত 

তাহাতে মগুল করিয়া এ মগুলে ধাস্ের উপর উলুখল 

(উদৃখল ) স্থাপন করত চারিদিকে তণুলের উপর কলস 

স্থাপন করিবে। ন্ুুবর্ণ, পঞ্চগব্য, ত্বক্যুক্ত পঞ্চপল্লব এ 

কলদে সংস্থাপন করিবে। বস্ত্র বা সৃত্রদ্ধারা তিনবার 

প্রদক্ষিণাকারে এ কলস বেষ্টন করিবে। উলুখলে 

বাস্থদেবকে এবং কলসগুলিতে যথা ক্রমে প্রহ্যন্ন, অনিরুদ্ধ, 

সন্র্ষণ ও অধোক্ষজ বিষুরকে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বার সভক্তি 

পুজা! করিবে। পরে ভক্তি সহকারে নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য 

নিবেদন করিবে 1৮২-৮৫ 

উদৃখলমুষলকে গায়ত্রী ও প্রণবধোগে পুপ্পদ্ার! 

পুজা করিয়া “পরো মাত্রা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে 

করিতে হরিদ্রা সহযৌগে অবঘাত করিবে ।৮৬ 

স্্রীভগবানের মন্দিরে হরিত্রা প্রভৃতির: দ্বারা 

৯১৫ 

ভগবন.অম্দিরে বিষুণ হরিদ্রোছ্ৈঃ প্রপূজযেত্। 
পিতৃঃ শরীরং বিধিবৎু স্াপয়ে কলমোদকৈঃ 1৮৭ 
তিলৈশ্চ পঞ্চগব্যৈশ্চ গায়ত্র্যা। বৈষুবেন চ। 
উদ্বর্ত্য সর্বকর্মণেতি স্নাপয়ে পিতরং হৃতঃ ॥৮৮ ৷ 
নারায়ণানুবাকেন চৈবং স্্াপ্য ততঃ পিতুঃ | 
ধৌতবন্তঞ্চ সংবেষ্ট্য ভূষণৈভূষয়েত্ততঃ ॥৮৯ 
গন্ধ-মাল্যৈরলঙ্কৃত্য শুচৌ দেশে কুশোত্তরে | 
তিলোপরি বিধায়ৈনং বন্ত্রং হিত্বাহন্যতঃ স্ুতম্ ॥৯০ 

ধারয়েছুত্তরীয়ে দে যাবগুকর্ম সমাপ্যতে। 
হুত্বৈবোপাসনং তন আব্ঘজ্জীয়কান্ঠকৈঃ ॥৯১ 
শিবিকাং কারয্িত্বাহ্থ বন্ত্-মূল্যাদিভি; শুভম্। 

তশ্মিন্নিবেশ্য তং প্রেতং বাহকান বরয়েত্ততঃ ॥৯২ 

স্বর্ণ বৈষ্ণবানেব পুজয়ে€ স্বর্ণদক্ষিণৈঃ 
বহেয়ুস্তেহপি ভক্ত্যা তং পঠন, বিষ্ণুম্তবান্ মুদা ॥৯৩ 

শীত্রীবিষুরকে পূজা! করিবে । ষথাবিধি এ কলসের জল 
দ্বারা পিতার শরীরকে সান করাইবে ।৮৭ 

পুত্র বিষুগায়ত্রী সহযোগে তিল ও পঞ্চগব্য দ্বারা 
উদ্বন্তন ( অন্ুলেপন ) করিয়া “সর্বকন্মণা” ইত্যাদি মন্ত্রে 

পিতাকে সমান করাইবে।৮৮ 

নারায়ণ অনুবাক (তদধ্যায়োক্ত বেদমন্ত্র) ভ্বারা 

পিতার স্নান সমাপন করিয়া ধৌত বন্ধ দ্বারা বেষ্টন করত 
নানা বিভূষণে বি$ুষিত করিবে ।৮৮ 

গঙ্ধমাল্য দ্বারা সুশোভিত করিয়া পবিত্রস্থানে 

কুশোপরি তিলের উপর রাখিয়া পুত্র পরিহিত বন্ধ 
ত্যাগ করত পৃথক্ বন্ত্র ও উত্তরীয়যুগ্ন ধারণ করিবে--যে 
পর্য্যন্ত অন্ট্েষ্িক্রিয়া সমাপ্ত না হয়। আরজ যজ্ঞকান্ঠ 
দ্বারা তাহার “ভপাঁসনাগ্লি'তে অন্ত্য আনুতি প্রদানপূর্বক 

বন্্রমূল্যাদি দ্বারা সুন্দর একখানি দোলামঞ্চ নিণ্মীণ 

করিয়া তাহাতে শবদেহ স্থাপনের জন্য বাহকর্দিগকে 
নিযুক্ত করিবে। স্বীয় বর্ণ (জাতি) বাঁহকদিগকে 

স্ব্ণিদি দক্ষিণা দ্বারা জম্মীনিত করিয়া বহুন 

করাইবে। এ সঙ্গে সানন্দে বিষ্ুস্তব পড়িতে পড়িতে 
গমন করিবে। বৈষ্তবগণ গীত, বান্ত ও নৃত্য করিতে 



১১৬ 

ইরিদ্রা-লাজ-পুষ্পাণি বিকিরন, বৈষ্ণব! মুদা। 
বাদিত্র-নৃত্য-গীতাগ্ৈব্র'জেয়ুঃ কীর্তয়ন্ হরিযূ। 
স্থুতাগ্রিমগ্রতঃ কৃত্ব। গচ্ছেযুস্তস্তয বাহ্ধবাঃ ॥৯৪ 

বাহকানামলাভে তু শকটে গো-বুষাগ্িতে । 
নিবেশ্য শিবিকাং রম্যাং ব্রজয়ের্গরাদ্ বহিঃ ॥৯৫ 

দক্ষিণেন মৃতং শুদ্রং পুরদ্বারেণ নির্ভরেৎ। 
পশ্চিমোত্তর-পুর্বেষু যথাসঙ্খ্যং দ্বিজাতয়ঃ ॥৯৬ 

প্রাগদ্ধারং সর্ববর্ণানাং ন নিষিদ্ধং কদাচন | 

গত্বা শুভতরং দেশং রম্যং শুভজলাগিতম্ ॥৯৭ 
যজ্ৰবৃক্ষসমাকীর্ণ মমেধ্যাদিবিবজিতম্ । 
থাতয়েভ্ত্র কুণ্ডং তু নিনং হস্তত্রয়ং তদ] | 

দ্বাভ্যাং ত্রিভির্বা বিস্তারং চত্রায়তমেব চ ॥৯৮ 
সপ ৮৮৯ পা পা 

করিতে হরিসংকীত্তন সহকারে হরিদ্রাসংযুক্ত খই ও 
'পুষ্প ছড়াইতে ছড়াইতে গমন করিবে এবং বান্ধবগণ 
এ শবধাত্রার পূর্বে আহত অগ্নি অগ্রে অখ্রে লইয়া 
গমন করিবে ।৯০-৯৪ 

মুতের শিবিকা-বাহক ন। পাঁওয়া গেলে গে৷ বা বৃষের 

শকটে এ শিবিকা সংস্থাপিত করিয়া এ রমণীয় শিবিকা 
নগরের বাহিরে লইয়া যাইবে ।৯৫ 

শূদ্রের শবদেহ পুরদ্বারের দক্ষিণদিক্ হইতে বাহির 
করিবে। ঘ্িজাতিদের শব ব্রাহ্ধণাদিক্রমে পশ্চিম, উত্তর 

ও পর্বার দিয়া নিঃসারণ করিবে ।৯৬ 

সমস্ত বর্ণেরই শব পূর্বদার দিয়া নিঃসারিত করিতে 
পারিবে--ইহাতে নিষেধ নাই। এভাবে শব নিঃসারিত 

করিয়া পবিব্রজলসমস্থিত মঙ্গলময় রমণীয় স্থানে যাইবে। 

এঁ স্থান যজ্ঞরক্ষে পরিব্যাপ্ত হইবে, অপবিত্র কোনও 

পদার্থ থাকিবে না। তথায় গিম্লা তিনহাত নীচু একটি 
গর্ত (কুণ্ডু) খনন করাইবে; তাহা! প্রন্থে দুই হাত ব 

তিন হাত, দৈধ্যে চারি হাত হইবে। তারপর গোময়- 
খুক্ত জলের্টদারা এ কুণ্ড (গর্ত) মীজ্ভন করিবে। পরে 
প্রোক্ষণ সমাপ্ত হইলে উহাতে যথাবিধি ঘজ্জীয় কাণ্ঠ 
সংস্থাপিত করিবে ।৯৭-৯৯ 

পরে শ্রেষ্টকফসারের চণ্ম দক্ষিণীভিমুখে আস্তীর্ণ 

এ ২০ পপির পেশি তা পপি পাতা বাপি 

আধ্-শ 

ততঃ মন্মার্জনং কৃত্বা গোময়ান্মিতবারিণা |] 

সম্প্রোক্ষ্য যজ্বিয়ৈঃ কাষ্ঠৈঃ স্থিতিং কুর্্যাদ্ 
যথাবিধি ॥৯৯ 

আস্তীর্ধ্য দক্ষিণামেবমেণাজিনমনুত্তমমূ্। 
তন্থিন্নাত্তীর্য্য দর্ভাংস্ত বিকীধ্য চ তিলাংস্তথা ॥১০ ০ 
তশ্মিন্নিবেশ্য তং প্রেতং দ্বৃতাক্তং নববস্ত্রকম্ । 
ষদ্ধোতং নবং শ্বেতং সদশং যন্ন ধারিতমূ্ ॥১০১ 
অহতং তদ্ধিজানীয়াদ্দৈবে পিত্র্যে চ কম্মণি। 
পরিষিচ্য চিতিং পশ্চাদাপোহপ্যম্মানিতীত্যুচ। ॥১০২ 

পরিস্তীর্য্য শুভৈর্দভৈরপনব্যেন মব্যতঃ | 
উরস্থাগ্রিং নিধায়াস্তয পাত্রাসাদানযাচরেৎ ॥১০৩ 

প্রোক্ষণং চমসাজ্যেন চরুমিখ্ম-শ্রুবৌ তথা । 
আসাগ্ঠোক্তবিধানেন ইঞ্মাধানাস্তমাচরেহ ॥১০৪ 

করত তাহাতে কুশ পাতিয়া তিল বিকীর্ণ করিবে 
এ কুণ্ডে শবদেহকে সংস্থাপিত করিবে । পূর্বে শবকে 
ঘৃত মাথাইয়া নৃতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া দিবে। এ 
বস্ত্র ঈষদ্ ধৌত, নূতন, শুতভ্রবর্ণ দশাসমন্থিত ও 
অব্যবহৃত হইবে। তাদৃশ গুণ-সমম্থিত বন্্রকেই “অহত” 
বলে। দৈবকন্মে ও পিতৃকন্দে উহা প্রশস্ত। পরে 
“আপোহপ্যম্মান্ ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা এ চিতাঁকে 
পরিষিক্ত করিয়া অপসব্য-ক্রমে অর্থ প্রাচীনাবীতী 
হইয়া শবের বামদিক হইতে অচ্ছিন্ন শুভ কুশ আত্তৃত 
করত বক্ষঃম্থলে অগ্নিদানপূর্বক যজ্ঞোপযোগি-পাপ্রসমুহের 
আসাদন ( সংস্থাপন ) করিবে ।১০০-৩ 

চমস্ (আনুতিদানের হাতা) দ্বারা ঘৃত প্রোক্ষণ 

করত চরু, ইধা ও কব সংস্থাপিত ( সংগ্রহ ) করিবে । 

পৃবৌক্ত নিয়মে ইখ্সাধান-কম্ম সমাপন করিবে ।১০৪ 
স্ববেদ ও স্বশাখোক্ত গৃহসূত্র বিহিত নিয়মে সম্পূর্ণ 

রূপে সমস্ত হোম করত পরে উপবীতী হইয়া দ্বৃতযুক্ত 
হব্য হবন করিবে। (নিজের শরীর দিয়া আহুতি 
দেওয়া হয় বলিয়া ইহাকেই অস্ত্যান্থতি বলা হয়।) 

“সোমানং” ইত্যাদি প্রতি মন্ত্রে ঘ্ৃত দ্বার চরুর অন্ন 
সংযুক্ত করিয়া “তং মহেন্দ্র” ইত্যাদি সুক্তের প্রৃতিমন্ত্ 
দিয়া আহুতি দিবে ।১*৫-৬ 



বুদ্ছহার়ীত-স্মৃতিঃ ১১৭ 

গর গৃহ্যোক্তবিধানেন হুত্থা সর্বযশেষতঃ | শৃদ্রেম্তাপি বিশিষ্টস্ত পরমৈকাস্তিনস্তথ] । 
পশ্চাদাজ্যযুতং হব্যং জুনুযাদপবীতবান্ ॥ ১০৫ স্বাহাকারঞ্চ বেদগচ হিস্বা পু্পৈর্যজেচ্ছুট্ৈঃ ॥১৯২ 
মোমানমিত্যোদনেন প্রত্যুচং তত আজ্যতঃ। তুষ্কীমন্তিঃ পরিষিচ্য পরিস্তীরয্য কুশৈস্তিলৈঃ | 
তং মহেন্দ্রেতি সুক্তেন হুত্বা! প্রত্যচমেব চ ॥১০৬ নামভিঃ কেশবাপ্গৈশ্চ তথা সন্ধর্ষণার্দিভিঃ ॥১১৩ 

এ ইত্যনুবাকাভ্যাং পৃষদাজ্যং যজেভতঃ। মৎস্য-কুম্মাদিভিশ্চৈব বেদারোক্ত প্রবন্ধকৈঃ। 
সর্বেশ্চ বৈষ্ণবৈর্ম স্ত্ৈঃ পৃথগন্ট্োত্তরং শতম্ ॥১০৭ নমোহস্তমেব জুন্ুয়াৎ স্বাহাকারং বিবর্জয়েত ॥১৯১৪ 
তিলৈশ্চ জুন্থয়াত পাদমষ্টাবিংশতিমেব বা । অমন্ত্রকং প্রকুর্বাত শুদ্রঃ সর্বমশেষতঃ | 
একৈকামাহুতিং পশ্চাদ্ বৈকু্টপার্ষদং ঘজেত ॥৯০৮  দগ্চু। শরীরং বিধিবদ্ বৈষ্ণবস্য মহাত্মনঃ ॥১১৫ 
ব্রহ্মমেধ ইতি প্রোক্তং যুনিভিব্র্ধতত্পরৈঃ | যম্মরণং তদবভৃথমিতি মত্ত! বিচক্ষণঃ | 
মহাভাগবতানাং বৈ কর্তব্যমিদমুত্তমম্ ॥১০৯ ্নানার্থং পুণ্যললিলং ব্রজেন্তাগবতৈঃ সহ ॥১১৬ 
কেশবাপিতসর্বাঙ্গং শশিভং মঙ্গলাদ্বয়ম্। অনুলিপ্য ঘৃতং সর্বং গোময়ং বা! তিলৈঃ সহ। 

ন বৃথা দাপয়েদ্ বিদ্বান্ ব্রহ্ধমেধবিধিং বিন! ॥১১০ দর্বাপ্রেরক্ষতৈলণজৈঃ স্নানং কুকীত মঙ্গলম্ ॥১৯ 
পরমাবগতেনাপি কর্তব্যং হি দ্বিজম্মনঃ | স্বগৃহ্যোক্তবিধানেন তস্ পুত্রাঃ স্বগোত্রজাঃ। 

দ্রব্যালাভেহপি হোতব্যং যজ্জিষ়ৈশ্চ প্রসনকৈ£ ॥৯১১  পিঝোদ্কপ্রদানাসৈঃ সর্বমপ্যৌধ্বদেহিকম্ ॥১১৮ 

দ্বারা এবং মৎস্য, কৃর্ম প্রস্তুতি অবতারসমূহের নাম 

উচ্চারণ করত বেদবিহিত ব্যাপারগুলি অন্ুষ্ঠানপূর্বক 
“এষ এই অনুবাক (বেদের অংশবিশেষ ) দুইটি 

দ্বারা দধি সমন্থিত ঘ্ৃত যোগে যাগ করিবে । সমস্ত বিষুঃ 
মন্ত্র দ্বারা পুথগ্ভাবে অক্টোত্তর শত তিলের দ্বারা | অন্তে “নমঃ” শব্দ যোগ করিয়াই হোম করিবে, তাহাতে 
আহুতি দিবে । পরে অফ্টাবিংশতিসংখ্যক বা এক  “ম্বাই।” পদ পরিত্যাগ করিবে 1১১৩-১৪ 

শতের চাতুর্থাংশ আগ্তি দিবে। বৈকুণ্টের পারিষদ্ ৃ শূত্র বিনা মন্ত্রেই সমস্ত কার্ষ। স্থুসম্পন্ন করিবে। 

গণকে এক একটি আহুতি দিয়া তাহাদের মস মহাত্মা বৈষ্বের মৃত্যুতে শবদেহের যে যথাবিধি দাহ 
করিবে ।১০ ৭-৮ | করা হয়, তাহাই আবভৃথ ( যজ্ঞ ), বিচক্ষণ ব্যক্তি ইহা 

্ষনিষ্ঠ মুনিগণ ইহাকে “ত্রন্ষমেধ” বলিয়া আখ্যাত। চিন্তা করিয়া স্নানের জন্য ভগবদ্ভক্তদের সহিত পবিত্র 
করিয়াছেন। মহাভাগবতদিগের ইহাই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। জলাশয়ে গমন করিবে ।১১৫-১৬ 
যিনি কেশবকে সর্বাঙগ দান করিয়াছেন, চন্দ্রের ন্যায় 
নিম্মলকান্তি, দ্বিবধ সঙ্গলযুক্ত শরীরকে বৃথা অর্থাৎ 
ত্র্মমেধ-বিধিব্যতীত অনিয়মে অগ্নিতে দান করিবে না। 

বিশেষদূপে অন্ত্যানহতির বিধি অবগত হইয়া তাহা এ ন্লানই মঙ্গলপ্রাদ ।১১৭ 

কর্তব্য । হোমীয় দ্রব্য পাওয়া না গেলে যঙ্ঞ্ীয় পুষ্পাদির ! নিজ বেদ ও শাখার গৃহসূত্রোক্ত বিধি অনুসারে 
দ্বারা হোম করিবে। বিশিষ্ট একান্ত ভক্ত শৃজ্রেরও | ম্বতের পুত্রগণ কিংবা স্বগোব্রসস্ভৃতগণ পিণড ও জলদানাদি 

“স্বাহা” ও বেদমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলময় যন্তরীয় : লমস্ত উদ্ধদেহিক কাধ্য সম্পন্প করত অনলস হইয়া 
পুষ্পের দ্বীরাই আহুতি দান বিধেয় ।১০৯-১২ ৷ বৈষ্ণবদের সহিত যথাশান্পে যথাবিধি সামান্ত ও বিশেষ 

বিনা মন্ত্রে ন্নানাদি অভিষেক সম্পন্ন করিয়া কুশ ও ধর্মমবিধি অন্ুদারে বিশিষ্ট ধর্মীবিছিত নারায়ণ-বলি (যাগ) 
তিল আন্তরণ করিবে পরে কেশবাদি ও সন্বর্ষশাদি নামের করিবে। উহাতে পুর্বদিনে বৈষব ত্রাহ্গণদিগকে নিমন্ত্রণ 
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সর্বাঙ্গ ঘৃত দ্বারা বা গোময়ের দ্বারা লিগ্ত করত 
তিল, দুর্ববা, অক্ষত ও লীজ্ের সহিত স্নীন করিবে। 



১১৮ 

নির্বতর্য বিধিন! ধর্মং সামান্যেনাবশেষতঃ। 
বিশিষ্টং পরমং ধর্মং নারায়ণবলিং ততঃ ॥১১৯ 
প্রকুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবৈঃ সার্ধং যথাশাস্ত্রমতক্দ্রিতঃ | 
নিমন্ত্রয়েত, পুর্বেছ্যব্রাক্ষণান্ বৈষণবান্ শুভান্ ॥১২০ 
চতুবিংশতিসংখ্যাকান্ মহাভাগবতোত্বমঃ। 
কেশবা দীন্ সমুদ্দিশ্ট চতুবিংশতিবৈষ্ণবান্ ॥১২১ 
রাত্রো নিমন্্য সম্পূজ্য তৈঃ সাদ্ধং বিজিতেন্দ্িয়ঃ | 
প্রাতরুখায় তৈর্ণত্বা নদীং পুণ্যজলাম্িতাম্ ॥১২২ 
ধাত্রীফলানুলিপ্ডাঙ্গো নিমজ্জ্য বিমলে জলে । 
জপন্ বৈ বৈষবান্ সৃক্তান্ ম্নানং 

কুরবাত বৈ দ্বিজঃ ॥১২৩ 
বৈকুষণ্ঠতর্পণং কুর্্যাৎ কুম্থমৈঃ নতিলাক্ষতৈঃ 
গৃহং গত্বাহয়েদ্দেবং সর্বাবরণসংযুতমূ ॥১২৪ 
স্থগন্ধপুস্পৈবিবিধৈরগ্বৈধূ'পৈশ্চ দীপকৈঃ। 
নৈবেগ্ঘৈর্ডক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ ফলৈরননীরাজনৈরপি ॥১২৫ 
অর্চযিত্বা বিধানেন মূলমন্ত্রেণ বৈষ্ণব | 
পুরতোহগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্য ইধ্মাধানং সমাচরেু ॥১২৬ 

উপর সর ৬ ৯ এ ০ পিন শাপলিস্দ শি পিিশীটি শশী পিসপক্জ 

করিবে । মহাভাঁগবতশ্রেষ্ঠ চতুধিংশতিসংখ্যক কেশ- 
বাদিকে উদ্দেশ্য করিয়া চতুবিংশতিসংখ্যক বৈষ্ণব-্রা্ধণ 

নিমন্ত্রণ করিবে ।১১৮-২১ 
রাত্রিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পুজা সমাপনান্তে তাহাদের 

সহিত জিতেব্দ্রিয় হইয়া রাত্রি যাঁপনপূর্বক প্রীতঃকালে 
উঠিয়া তাহাদের সহিত পবিভত্রজল৷ নদীতে গমন করত 
আমলকীফলের রসের দ্বারা সর্বাগ অনুলিগু করিয়া এ 

নিন্মল জলে বিষুসুক্ত পড়িতে পড়িতে স্নান করিবে-_ 

ইহা! ব্রাহ্মণের বিধি ।১২২-২৩ 
পুপ্প ও সতিল অক্ষত দ্বার! বৈকু্টবাসিদের তর্পণ 

করত গৃহে গমন করিয়া সমস্ত আবরণ-দেবতা-সংযুক্ত 
সনাতনদেবকে স্তুগন্ধ পুষ্প» বিবিধ গন্দ্রব্য, ধুপ, 
দীপমালা, নৈবেগ্ঠ, বিবিধ উক্ষ্য-ভোঁজ্য ও নানাবিধ 
ফলের দ্বারা পূজা করিবে এবং আরাত্রিক দিবে। 
বৈষ্ণব যথাবিধি পূজা সমাপন করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা সম্মুখে 
অশ্মি প্রজ্জালিত করত ইখ্াঁধান করিবে অর্থাৎ যজ্জীয় 
কাঁষ্ঠ দান করিবে ।১২৪-২৬ 

আধ্য-পাস্ট 

চরুং সশর্করাজ্যস্ত জুন্্য়াঁদ্ বহ্ছিমগুলে । 
প্রত্যুচং বৈষ্ণবৈঃ সৃক্তৈঃ কেশবাগ্ৈশ্চ নামভিঃ ॥১২৭ ৃ 
হুত্বাহথ বৈষ্ণবৈর্ম স্ত্ৈঃ পৃথগঞ্টোত্তরং শতঘ্। 
গবাজ্যেনৈব জুন্থ্য়াচ্চতুভির্বৈষণবোত্মঃ ॥১২৮ 
বৈকুণ্টপার্ষদং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়ে। 
অগ্নেরুত্তরভাগেণ গোমযেনানুলিপ্য চ ॥১২৯ 
আস্তীধ্য দর্ভান্ প্রাগগ্রান্ চতুবিংশতিসংখ্যয়। | 
উদক্প্রাবণিকেনৈব কেশবাদিক্রেমেণ তু ॥১৩০ 
অভ্যর্চ গন্ধপুষ্পা্োস্ততম্মান্ত্ৈঃ পৃথক্ পৃথক । 
মধ্বাজ্য-তিলমিশ্রেণ চরুণা পায়মেন বা ॥১৩১ 

কুশেষু তেষ়ু দগ্যাত্ত, পিগান্ তীর্ঘং বিধানতঃ। 
স্বাহাকারেণ মনসা কেশবাদীন্ ক্রমেণ বৈ ॥৯৩২ 

দত্া পিগান্ সমভ্যর্চয গন্ধ-পুষ্পাক্ষতোদকৈঃ | 
নিত্যমভ্যর্চ মুক্তেভ্যে। বৈষ্ণবেভ্যস্তথৈব চ ॥৯৩৩ 
দদ্যা পিগুত্রয়ং চৈব তেষাং দক্ষিণতঃ ক্রমা। 
বিষ্কোনুকেতি সুক্তেন উপস্থানজপং তথা ॥১৩৪ 

শপ পাপ বা ৮৯০ পাস ৬ পা পাত শা শী শ 

চরে ও শর্করাঁুক্ত দ্বত বহ্িতে আহুতি দিবে। 
বৈষ্ণবসূক্তের প্রতিমন্ত্রে কেশবাদির নাম উচ্চারণপূর্বক 
আহুতি দিবে ।১২৭ 

পরে বিষুন্ত্র দ্বারা . পৃথগ্ভাবে গোঘ্তযোগে 

অ্টোত্তর শত আহুতি দিবে। পরে বৈষ্কবশ্রেষ্ট 

বৈকুষ্টের পরিষদ্গণকে চারিটি আছতি দিয়া হোমের 
অবশিষ্ট কণ্ম সমাপ্ত করিবে ।১২৮ 

অগ্সির উত্তরদিকে গোময় লেপনপূর্বক পুর্বাগ্র 
করিয়া চতুধিংশতিসংখ্যক কুশ আস্তীর্ণ করত কেশব 
প্রভৃতি নামের ক্রমানুসারে জলপ্রবণ অর্থাৎ 

জলযুক্ত গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা অর্চনা করিবে । তত 
মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই অর্চনা! করিবে । পরে মধু; ঘৃত 
ও তিলমিশ্রিত চরু অথব। পায়স দ্বারা এ কুশের উপর 
তীর্ঘে পিগুদানের বিধান অনুসারে পিগুদান করিবে। 
মনে মনে কেশবাদি নামের ক্রমে শ্বাহা” পদ উচ্চারণ 
পূর্বক পিগু দান করিয়া গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত ও উদক দ্বার! 



বন্ধহারীত-ম্মৃতিঃ 

প্রদক্ষিণং নমক্কারং কৃত্ব। ভক্ত্যাহথ বৈষঃবঃ। 
পিগাংস্ত সলিলে দত্ব। স্াত্বা সংপুজ্য কেশবম্ ॥১৩৫ 

ব্রহ্মাণান্ ভোজয়ে€ পশ্চাৎ পাদপ্রক্ষালনাদিভিঃ | 
অর্ধ্যা গ্ৈগন্ধ-পুষ্পাগ্ৈর্বাসোহলঙ্কার ভূষণৈঃ ॥১৩৬ 
কেশবাদীন্ সমুদ্দিশ্য নিত্যান্ মুক্তাংশ্চ বৈষ্ণবান। 
সম্পুজ্য বিধিবদ্তক্ত্যা মহাভাগবতোত্তমান, ॥১৩৭ 
পায়লং সগুড়ং সাজ্যং শুদ্ধান্মং পানকৈঃ ফলৈঃ। 
সম্তোজ্য বিপ্রানাচান্তান, প্রণিপত্য বিসর্জয়ে ॥১৩৮ 

হবিষ্যঞ্চ সকৃভুক্ত। ভূমৌ দগ্ভাৎ কুশোত্তরে। 
অয়ং নারায়ণবলিমুনিভিঃ সম্প্রকীতিতঃ ॥১৩৯ 

স্বস্থানাঞ্চ সর্বেষাং কত'ব্যো৷ বৈধবোভ্তমৈঃ। 
অলাভেষু তু বিপ্রেষু বৈষ্ণবেষপ্যশক্তিতঃ ॥১৪০ 
সর্বং কৃত্বা বিধানেন জপ-হোমাচ্চনাদিকযৃ। 

কেশবাদীন্ সমুদ্দিশ্য নিত্যান, মুক্তাংশ্চ বৈষ্ণবান॥১৪১ 

নিত্য মুক্ত বৈষ্ণবদিগকে অর্চনা পূর্বক তাহাঁদের 
দক্ষিণদিক্ ক্রমে তিনটি পিগড দান করিবে । এবং 
বষ্ঠোমুকি” ইত্যাদি সৃক্ত দ্বারা উপস্থানজপ করিবে। 
পরে বৈষ্ব ভক্তি সহকারে প্রদক্ষিণান্তে নমস্কীর 
করিয়া এবং পিগু জলে দিয়া স্নান করত কেশবকে 

পুজা! করিবে ।১২৯-৩৫ 

পরে পাদপ্রক্ষালনাদি পূর্বক ব্রা্থণদিগকে ভোজন 
করাইবে। অর্ধ্য, গন্ধ-পুষ্প প্রস্তাত ও অলঙ্কার-বন্ত- 
বিডুষণাদ দ্বারা কেশব প্রভৃতির উদ্দেশ্যে পুজা করিয়া 
নিত্যযুক্ত বৈষ্ুবদিগকে পুজা করত যথাবিধি ভক্তি- 
পূর্বক মহাভাগবতশ্রেষ্ঠদিগকে পায়স, গুড়, ঘ্ৃতযুক্ত 
পবিত্র অন্ন, পানীয় ও নানাবিধ ফল ভোজন করাইয়া 
কৃতাঁচমন ব্রাক্মণপ্দিগকে প্রণাম করত বিসর্জন করিবে। 
১৩৬-৩৮। 

একবার হুবিষ্য ভোজন করিয়া ভূমিতে কুশের উপর 

বাজদান করিবে। ইহাই “নারায়ণ-বলি” নামে যুনিগণ 

কর্তৃক প্রখ্যাত। যদি বৈষ্ঃবব্রাক্মণ ন1 পাওয়া যায়, 
তাহা হইলে সামর্থা না থাকিলেও স্ব্গস্থিত সমল্য 
পিতৃগণের উত্তরূপে পিশাদি দান বৈধবদের কর্তব্য। 

১১৯ 

একং বা ভোজষেদ বিপ্রং মহাভাগবতোত্তমমূ। 

অর্তি-্মৃত্যুদিতং ধর্মং বিশিষ্টা ছ্র্যমাচরেত ॥১৪২ 

বৈষ্বং পরম ধর্মং মহাভ1গবতোত্তমম্। 
তম্মিন, সম্পুজিতে বিপ্রে সর্বং সম্পুজিতং ভবেৎ॥১৪৩ 

তম্মান্ভাগব তশ্রেষ্ঠমেকং বাহপি স্ুপুজয়ে। 

হরিশ্চ দেবতাশ্চৈব পিতরশ্চ মহ্র্ষয়ঃ ১৪৪ 

তম্মিন, সম্পুজিতে বিপ্রে তৃষ্যান্ত্যেব ন সংশয়ঃ। 
অর্চনং মন্ত্রপঠনং ধ্যানং হোমশ্চ বন্দনম্ ॥৯৪৫ 

মন্ত্ার্থচিস্তনং যোগে বৈষ্ণবানাঞ্চ পুজনম্ । 

প্রসাদতীর্ঘথসেবা চ নবেজ্যাকর্ম উচ্যতে ৷ 

পঞ্চসংস্কারসম্পন্নো নবেজ্যাকর্মকারকঃ ॥১৪৬ 

আকারব্রয়সম্পন্নো! মহাভাগবধতোত্তমঃ | 

শ্রাদ্ধানামপ্যলাভে তু এক নারায়ণং বলিম্ ॥১৪৭ 

যথাবিধি জপ-হোম পুজা প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া সমাপ্ত 

করিয়া কেশবাদিকে উদ্দেশ্য করিয় নিত্যমুক্ত বৈষব- 
দিগকে অথবা মহাভাগবতশ্রেষ্ট ব্রাহ্মণকে ভোজন 
করাইবে। বিশিষ্ট বিদ্বান্দিগের কথিত শ্রুতি-স্মৃত্যাি 
বিহিত ধন্ম উক্তরূপে অনুষ্ঠান করিবে 1১৩৯-৪২ 

মহাভাগব্তশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবঞ্ীতিই পরম ধর্ম । বৈষ্ণব 
ব্রা্মণকে সম্যক্ পুজ1 করা হইলেই সমস্ত জগ পুজিত 

হইয়। থাকে 1১৪৩ 

হুতরাঁং একজন মহাভাগবতশ্রেষ্ট ব্রাহ্মণকে সম্যক্ 
পূজা করিবে । সেই শ্রেষ্ঠ ত্রাঙ্গণকে সম্যক পুজা কর! 
হইলে শ্রীহরি, সমস্ত দেবতা, পিতৃগণ ও মহম্বিগণ সন্তুষ্ট 

হন--ইহাঁতে সংশয় নাই। পুজা, মন্ত্রপাঠ, ধ্যান, হোম, 
বন্দন, মন্ত্রর্থচিন্তন, যোগ, বৈষ্ণবদের পুজা ও প্রসাদতীর্থ- 
সেবা অর্থাৎ যে তীর্থসেবায় শ্রীভগবান প্রসন্ন হন এই 
নয়টাই ষাগকণ্ম্নারূপে বিহিত আছে। উক্ত নবযাগকারী 
ব্যক্তিই পঞ্চসংস্কীর কন্মন সম্পন্ন হুম ।১৪৪-৪৬ 

উর্ধপুণ্ডাদিযুক্ত, শ্রীহরির শ্থ-চক্র-গদাদি চিহতধারী 
স্ববেশবান্ মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিধিবিহিত 
শ্রান্ধাদিতে অসমর্থ হইল পরম ভক্তি সহকারে একটি 



১৭৩ 

কুর্বাত পয়য়৷ ভক্ত্যা বৈকুণ্পদমাগ্র,য়াৎ। 
নিত্যঞ্চ প্রতিমাসঞ্চ পিত্রোঃ শ্রাদ্ধং বিধানতঃ ॥১৪৮ 

সোদকুস্তং প্রদগ্যাত্ত, বাবদিষ্টান্তিকং দ্বিজঃ 
প্রত্যব্দং পার্বণশ্রাদ্ধং মাতাপিত্রোর্বতেহহনি ॥১৪৯ 

অচয়ত্বাইচ্যুতং ভক্ত্যা পশ্চা কুর্য্যাদ্ বিধানতঃ | 
বৈষ্ণবানেব বিপ্রাংস্ত সর্বকর্মস্ত যোজয়ে ॥১৫০ 
সর্বত্রাবৈষ্ণবান, বিপ্রান, পতিতানিব সম্ত্যজে। 
শঙ্খ-চক্রবিহীনাস্ত দেবতাস্তরপুজকৈঃ ॥ 
দ্বাদশীবিষুখা বিপ্রাঃ শৈবাশ্চাবৈষ্ণবাঃ স্মৃতাঃ ॥১৫১ 
অবৈষ্ঃবানাং সংসর্গাৎ পুজনাদ্ বন্দনাদপি। 
যজনাধ্যাপনাৎ সম্ভো বৈষ্ণবস্থাচ্চযতে! ভবে ॥১৫২ 

শ্রুতি-ম্মত্যুদিতং ধর্মং নাতিক্রম্যাচরে সদা । 
স্বশীখোক্তবিধানেন বৈকুগ্ঠার্চনপুর্বকম্ ॥১৫৩ 

“নারায়ণ বলি” দিলে বৈকুঈপদঞ্ডা্ড হুইয়। থাঁকে। 

নিত্যই প্রতিমাসে পিতামাতার শ্রাদ্ধ ধথাবিধি করিবে। 

যে পর্য্যস্ত এ যাগক্রিয়া স্রুসম্পন্ন না হয় সেইপধ্যস্ত শ্রাঙ্ধে 

জলপূর্ণ কুস্ত দান করিবে। প্রতিবর্ষে পিতা-মাতার 
মুততিথিতে পার্ণশ্রাদ্ধ করিবে বর্তমানে এই রীতি 

নাই ।১৪৭-১৪৯ 

প্রথমে শ্রীবিষুণকে ভক্তিপূর্বক পুজা করিয়া পরে 
যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে । বৈষ্ণব*ব্রা্ষণদিগকেই সমস্ত 

কর্মে নিযুক্ত করিবে 1১৫০ 

সমস্ত কর্মে অবৈষ্ঞব ব্রাহ্মণদিগকে পতিতের ন্যায় 
পরিত্যাগ করিবে । শঙ-চক্রাদিচিহুশূন্য মুখ্যতঃ অন্য 
দেবতা'র পূজক, দ্বাদশীবিমুখ ব্রাহ্মণগণ ও শিবোপাঁসক- 
গণকে “অবৈষ্ণব” বলা হয় ।১৫১ 

অবৈষ্ণবদের সংসর্গ, তাহাদের পূজা, বন্দন, ভজন ও 
অধ্যাপনীদি দ্বারা তত্ক্ষণীও বৈষ্বত্ব হইতে বিচ্যুত 
হইতে হয়।১৫২ 

শ্রত্যুক্ত ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ধন্ম উন্নঙ্ঘন করিয়া 
কোনও কণ্ম করিবে না। জিজশীথার বিহিত বিধান 

অনুসারেই শ্রীবিষ্ণর পুজা পূর্বক কর্তত্বাভিমান ও 

আর্ধ্য-শান্া 

কর্তৃত্বফলসঙ্গিত্বে পরিত্যজ সমাচরেৎ। 
ধর্মস্ কর্তা ভোক্তা চ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥১৫৪ 

অধর্মং মনসা বাচা কর্মণাহপি ত্যজেৎ সদ | 
অকৃত্যকরণাদ্ বিপ্রঃ কৃত্যস্যাকরণাদপি ॥১৫৫ 
অনিগ্রহাচ্ছেন্দ্িয়াণাং সন্ভঃ পতনমৃচ্ছতি | 
অনিশং মনসা যন্ত্র পাপমেবাভিচিন্তয়েৎ ॥১৫৬ 

কল্পকোটিসহআণি নিরয়ং বৈ সগচ্ছতি | 
যন্তু বাচা বদেও পাপমসত্যকথনাদিকম্ ॥১৫৭ 

কল্পাধুতসহআ্রাণি তির্য্যগ যোনিষু জায়তে । 
যস্ত্রঘং কুরুতে নিত্যং চাপল্যাৎ করণাদিভিঃ ॥৯৫৮ 

যুগকোটিসহত্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিঃ। 
দান্তঃ শুচিস্তপন্বী চ সত্য-বাঁগ বিজিতেন্ড্রিয়ঃ ॥১৫৯ 
স সাগিকঃ শমযুতঃ স্ুরযোনিষু জায়তে। 
যস্তর্থকামনিরতঃ সদা বিষয়চাপলঃ ॥১৬০ 

শী পশীীশীশীল লন পাপা শি স্পা পপপিপসপাশি পপর পতি ৮ নল 

করিবে। পরমাত্মা সনাতন শ্রীবিষুই সমস্ত ধর্ম কর্মের 
কর্তা ও ভোক্তা । মনের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা কিংবা 

কশ্মের দ্বারাও অধন্ম ব! নিষিদ্ধ কণ্ম সদ] পরিত্যাগ 

করিবে । অকার্ধ্য করিলে ও কর্তব্যকন্ম না করিলে 

এবং ইন্দিয়গণকে নিগৃহীত বা সংঘত না করিলে 
মানব সগ্ভ:ই ধন্ম হইতে পতিত হয়। যে ব্যক্তি 

দিবানিশি মনে মনে পাপবিষয় চিন্তা করে, সে 

সহজকোটিকল্পকাল নরকে বাস করে। যে ব্যক্তি 
বাক্যের দ্বারা অসত্য কথনাদি পাঁপকাধ্যের আচরণ 

করে, সে অযুতসহজকল্পকাল তিধ্যগ যোনি অর্থাৎ 

পশুজন্ম গ্রহণ করে। আর যে ব্যক্তি চঞ্চলতা-হেতু 

ইম্দিয় দ্বারা পাপকর্দ্ম অনুষ্ঠান করে, সে সহত্র- 
কোটিযুগ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে 
বদি জিতেন্দ্িয় হইয়া অন্তরিজ্দ্িয় অর্থাত মন 

নিগ্রহপূর্ববক পবিভ্রচিত্তে তপস্যা সহকারে সত্যবাক্ হয়, 

সেই সাব্বিক ব্যক্তি শমগুণাপ্থিত বলিয়া দেবযোনিতে 

জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি অর্থ ও কামে আসক্ত 

হইয়া সর্বদা বিষয়ানুসন্ধানে চঞ্চলচিত্ত, লেই রাজসিক 
ব্যক্তি মনুষ্য যোণিভে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেখ। 
আর যে ব্যক্তি ক্রোধশীল, সর্বদা অনবহিত, অহঙ্কারী, 

কলাভিসক্ষি পরিত্যাগপূর্বক সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান | নাস্তিক অর্থা ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন, বিপরীতভাবী ও 



বৃন্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

স রাজসো মনুষ্যেযু ভূয়োভূয়োহভিজায়তে । 
ক্রোধী প্রমাদবান্ দৃপ্তো নাস্তিকো বিপরীতবাক্ ॥১৬১ 

নিদ্রালুস্তামসো যাতি বহুশো মুগপক্ষিতাম্ । 

মহাপাপঞ্চাতিপাপং পাতকঞ্চোপপাতক্ম্ ॥ 

প্রাসঙ্গিকং নরঃ কৃত্বা নরকান্ যাতি দারুণান্ ॥১৬২ 

তামিত্রমন্ষতামিত্রং মহারৌরব-রৌরকৌ । 
সঙ্ঘাতঃ কালনুত্রঞ্চ পুয়-শোণিত-কর্দমম্ 1১৬৩ 

কুস্তীপাকং লৌহশক্ক্তথা বিশ্মত্রসাগরঃ | 
তণ্তায়সান্ত্রয়ো। ঘোরাস্তপ্ডায়সময়ং গৃহম্ ॥১৬৪ 

শঘ্যা তণ্তায়সময়ী পানকঞ্াগ্রিসন্নিভয্। 
শুল-মুদ্গরসঞ্ঘাতং কাক-কঙ্কোলদংশিতম্ ॥১৬৫ 

সিংহ-ত্রাপ্রমহানাগ-ভীকরং সম্প্রতাপনমূ। 
ক্রিমিরাশিমহাজ্বালাং তথা বিশ্মুব্রভোজনম্ ॥১৬৬ 

অসিপত্রবনং ঘোরং তপাঙ্গারময়ী নদী । 

সন্তীবনং মহাঘোরমিত্যাগ্যা নবকাঃ স্মৃতাঃ ॥৯৬৭ 

নিদ্রালু--সেই তামসিক বাক্তি বছবার পশু-পক্ষি হইয়া 

মহাঁপাতক, অতিপাঁতক, সামান্যপাতক, ও উপপাতক 

কর্মসমূহ প্রাসঙিকভাবে অনুষ্ঠান করত দারুণ নরক- 

গতি লাঁভকরে 1১৫৫-৬২ 

তামিঅ, অন্ধতামিআ্, রৌরব, মহারোৌরব, সঙ্ঘাঁত, 
কালসূত্র, পৃষ ও শোণিতের কর্দম, কুস্তীপাক, লৌহশম্কু 
বিষ্ঠা ও মুত্রের সাগর, ভীষণ তিনটি তণ্তায়স নরক, 
তণড আয়সময় গৃহ, তপ্ত আয়সময়ী শষ্যা, অগ্নিতুল্য পানীয়, 
ধে নরকে শুল ও মুদগরসমূহ দ্বারা আঘাত দেওয়! হয়, যে 

নরকে কাক এবং কঙ্কোল প্রভৃতি দংশন করে, সিংহ, ব্যাস্ত 

মহাসর্প হইতে যে স্থান সর্বদা ভীত, সম্যক সন্তাঁপময় 
ষে স্থানে ক্রিমিসমূহ দ্বারা মহাত্বালা ভোগ হয়, বিষ্টা ও 
মুত্র ভোজন, ভীবণ অসিপত্রবন, তণ্ড অঙ্গারময়ী নদী 

সপ্তীবন প্রভৃতি মহাভীবণ নরক বলিয়া কথিত হয়। 

যে ব্যক্তি ছুরাঁচাররত, সে ব্যক্তি ভীষণ মহাপাতক ও 

উপপাতকজ পাপের দ্বারা আক্রান্ত: হেতু এই সকল 

১২১ 

মহাপাতকজৈর্থোরৈরুপপাতকজৈরপি । 

ব্রজতীমান্ মহাঘোরান্ ছুর্বত্ৈরন্বিতশ্চ ষঃ ॥১৬৮ 

প্রায়শ্চিত্তমপৈত্যেনো যদকার্ষ্যকৃতং মহত । 
কামতস্ত কৃতং যস্ত মরণাৎ সিদ্ধিমৃচ্ছতি ॥১৬৯ 

ব্রন্মহত্য স্থরাপানং বিপ্রস্বরস্য হরণম্। 

গুরুদারাভিগমনং তৎ্নযোগশ্চ পঞ্চমঃ | 

ংলাপাণ স্পর্শনাদ বাসাদে কশয্যাসনাশনাত ॥১৭০ 

সৌহার্দাদ্ বীক্ষণাদ্দানাত্তেনৈব সমতাং ব্রজে€ | 
গুর্বাক্ষেপত্দরযীনিন্দা স্ুহৃদীং বধ এব চ ॥১৭১ 

ব্রল্মহত্যাসমং জ্ঞেয়মধীতস্য চ নাশনমূ। 
যাগন্থং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং বিশিষ্টং শুদ্রমেব চ ১৭২ 

শরণাগতং স্বামিনঞ্চ পিতরং ভ্রাতরং গুরুম্। 

পুত্রং তপম্থিনং শিষ্যং ভাধ্যাং তেষাঞ্চ সর্বতঃ ॥১৭৩ 

অন্তর্বতীং স্ত্রিয়ং গাশ্চ তথাত্রেয়ীং রজন্বলাঃ | 

দেবতা প্রতিমাং সাধ্বীং বালাংশ্চৈৰ তপস্থিনীম্ ॥১৭৪ 

মহাভয়ঙ্কর নরকে গমন করে। অকাধ্যজনিত 

পাঁপসমূহ প্রায়শ্চিত্ত বারা নষ্ট হয়। কিন্তু ইচ্ছাপুর্বক 

বা অভিমন্ধথিপূর্বক পাপকার্যয করিলে তাহা যরণান্তিক 
প্রায়শ্চিন্ত দ্বারা অপনীত ।১৬৫-৬৯। 

্রহ্মহত্যা, মগ্ভপান, ব্রাহ্মণের ত্বর্ণহরণ, গুরুপত্বী-গমন 

ও তাহাদের সংসর্গকরণ-_এই পঞ্চবিধ মহাপাপ। পাপীর 
সহিত সংলাপ, স্পর্শ, একত্রবাস, একশয্যায় শয়ন, 

এক আসনে উপবেশন, সৌহার্দকরণ, অগ্যোম্যদৃি, 
এবং দান এইগুলির দ্বারা সংসর্গ হয় এবং তাহা 

দ্বারা নিপ্পীপ ব্যক্তিও পাপীর তুল্য পাপবান্ হইয়া 
থাকে । গুরুনিন্দা, বেদাদি শান্ত্রনিন্দা ও বন্ধুবধ, অধীত 
বেদাদি শাস্ত্রের নাশ অর্থাৎ ভ্রম এইগুলি ব্রহ্মহত্যাতুল্য 
পাঁপজনক জানিবে। যাঁগকাধ্যে নিযুক্ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্ট, 

বিশিষ্ট শুদ্র, শরণাগত, প্রভু, পিতা, ভ্রাতা, গুরুজন, পুত্র, 
তপস্থিব্য্তি, শিক্ক বা তাহাদের সর্বপ্রকারভাধ্যা, গর্ভবতী 
সী, গরু, খতুমতী, রজন্বল, পতিব্রত৷ নারী, বালিক। 
ও তপস্থিনী ইহাদিগকে হত্যা করিলে ও করাইলে এবং 



১২৭ 

ঘাতযিত্বা সমাপ্সোতি ব্রন্মহত্যাং ন সংশয়ঃ ॥১৭৪ 
জৈঙ্্যমাত্মত্তবং ক্রুরং নিষিদ্ধানাঞ্চ ভক্ষণম্ ॥১৭৫ 
রজঘ্বলামুখাত্ধাদঃ পঞ্চযজ্ঞাদিবর্জনম্। 
অনৃতং কুটসাক্ষী চ মহাবন্্প্রবর্তনম্ ॥১৭৫ 
আকর্ষণাদি ষট্কর্ম লাক্ষা-লবণবিক্রয়ঃ | 

পাষাণ্-কল্ষ-কুহক-বেদবাহ্াবিধিক্রিয়! ॥১৭৭ 

যক্ষ-রাক্ষস-ভূতানামচনং বন্দনং তথা । 
বক্তে গৈবান্ধুপানঞ্চ স্থুরাপ-স্দ্রীনিষেবণম্ ॥১৭৮ 
গবাং নিষ্পীড়নং ক্ষীরং তাত্রস্থং গব্যমেব চ। 

পাত্রান্তরগতং যত্ত, নারিকেলফলাম্বু চ ॥১৭৯ 

তাল-হিস্তাল-মাধুকফলানাং রসমেব চ। 
খরো্টমানুষীক্ষীরং সুরাপানসমানি বৈ ॥১৮০ 

মানকুটং তুলাকুটং নিক্ষেপহরণানি চ। 
ভূ-রত্ব-নারীহরণং রসান্গন্তেযমেব চ॥১৮১ 

দেবতার প্রতিমা ভঙ্গ করিলে ও করাইলে ব্রক্মহত্যা 

পাপে লিপ্ত হইবে-_সন্দেহ নাই 1১৭০-৭৪ 

কুটিলতা, নিজের প্রশংসা, ক্রুরতা, নিষিদ্ধ বস্তার 
ভক্ষণ, রজস্বলা নারীর মুখচুন্বন, পঞ্চমহা যজ্ঞের পরিত্যাগ, 
মিথ্যা ভাষণ, মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান, মহা'যন্ত্রের প্রবর্তন, 

আকর্ষণাদি তশ্ত্রোন্ত ষট্কর্ন্ম, লাক্ষা ( গালা ) ও লবণাদির 

বিক্রয়, পাঁষখ্োঁচিত পাঁপাচরণ, কুহক (ইন্দ্রজাল ) 
কর্ন্ের অনুষ্ঠান, বেদবহিভূ্তি নিষিদ্ধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, 
যক্ষরাক্ষদ ও ভূতপ্রেতের পুজা এবং বন্দনাঁদি, মুখের 
দ্বারা অর্থাৎ উপুড় হইয়া জলপান, মগ্ঘপায়ীর স্ত্রীসম্তোগ, 
গরুকে প্রহারাদি ক্লেশদান, তাঅপাত্রশ্থিত গোছুগ্ধ বা 

দধি-ঘৃতাদি পান, নারিকেল ফলের গর্ভশ্থিত জলকে 

পাত্রান্তর করিয়া পান, তাঁল, হিন্তাল বা মধুকফলের 

রসপাঁন, এবং গার্দভ, উদ্টু ও মানুষীর দুগ্ধ পান 

(গুষধাতিরিক্ড ) স্ুরাপানতুল্য ।১৭৫-৮০ 

কুট (মিথ্যা) পরিমিত ত্রব ও'ন্যুন ওজনের বাটখারা 
ব্যবহার, গ্যন্ত ধন, ভূমি, নারী ও রত, রস, অন্ন, গুড়, 

কার্পাস, লবণ, তিল, ধন, কুপ্য--স্বর্ণ ও রজত ব্যতীত 

আর্ধয-শান্ 

গুড়-কার্পাস-লবণ-তিলকান্ সামিষা্থু চ। 
কুপ্য-বন্ত্রে চ হত্বা চ লোহানাং হরণং তথা ॥১৮২ 

বিষাগ্নিদাহনং চৈব সুব্ণস্তেয়সন্মিতম্ | 
সখী ভার্ধ্যা কুমারী চ সগোত্র! শরণাগতা ॥১৮৩ 

সাঁধবী প্রব্রজিতা রাজ্জী নিক্ষিপ্ত চ রজন্বলা । 

বর্ণোন্তমা তথা শিষ্য ভার্ধা ভ্রাতৃ-পিতৃব্যয়োঃ ॥১৮৪ 

মাতামহী পিতামহী পিতৃর্মাতুশ্চ দোদরাঃ। 
অন্য ভ্রাতৃব্যদ্ুহিতা মাতুলানী পিতৃষ্বনা ॥১৮৫ 

জননী ভগিনী ধাত্রী ছুহিতাচার্য্যভামিনী | 
্যাচার্ধ্যস্থতা চৈব তৎুপত্রী স্মহাতপাঃ ॥১৮৬ 

মাতুঃ সপত্ী সার্বভৌমী দীক্ষিতা চৈব ভামিনী। 
কপিল] মহিষী ধেনুর্দেবতাপ্রতিমা তথা ॥১৮৭ 
আসামন্যতমাং গচ্ছেদ গুরুতল্পগ উচ্যতে। 

মহাপাতকিনামত্র তসংযোগিন এব চ ॥১৮৮ 

০০, ৮ ীশিশ পাপা শাসন শি চে সপ শা 

অন্যবিধ ধাতু, বন্ধ, লৌহের অপহরণ, সামিষ জলপান বিষ 
ও অগ্নিতে দাহকরণ, এগুলি স্বণস্তেয় জন্য পাঁপের তুল্য । 

ভাঁ্যার সথী, কুমারী, লমানগোত্রা, রজন্বলা, বর্ণশ্রেষ্টা, 

শিষ্যা, ভ্রাতার বা পিতৃব্যের ভাধ্যা, মাতামহী, 

পিতামহী, পিতৃঘসা, মাতৃঘসা, অন্য মাতুলকণ্যা, মাতুলানী, 
জননী ( বিমাতা। ), ভগিনী, ধাত্রী (গ্রুতিপালিকা মাতা) 

কণ্ঠা, আচর্য্যের স্ত্রী, পুত্রবধূ, আচা্্যকম্তা, আচাধ্যপত্ী, 
কঠোর তপস্থিনী, মায়ের সপতী (সতিন ), সার্বভৌম 
রাজার পত্তী, দীক্ষিতা' স্ত্রী, কপিল ধেন্ু, মহিষী, দেবতার 

প্রতিমা-_-ইহাদের ষে অভিগমন করে, তাহ?কে গুরুতল্ল- 
গামী বল হইয়াছে ।১৮১৮৮ 

মহাঁপাতকীদের অথবা! তাহার সংসর্গকারিদের 

পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয় 

বা অশ্নিপ্রবিষ্ট হইয়া মৃত্যুই তাহার প্রায়শ্চিত্ত ।১৮৯ 

হীনবর্ণান্ত্রী গমন, ভ্রণহত্যা, স্বামির হিংসা এগুলি 
স্ত্রী ও পুরুষের বিশেষ পাতিত্যজনক পাপ। স্ত্রী, শুত্র, 
বৈশ্টা বা ক্ষত্রিয়ের হত্যা, গোঁবধ, বালকবধ, কল-পুষ্প 
সমন্থিত বৃক্ষের ছেদন, ওষধবৃক্ষের হিংসা, বাপী, কৃপ ও 



বৃ্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

প্রায়শ্চিত্ং নাস্তি তেষাং ভৃত্বগ্নিপতনং স্মৃতম্ 0১৮৯ 

হীনবর্ণাভিগমনং গর্ভত্বং ভর্ভহিংসনমৃ। 
বিশেষপতনীয়ানি স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ যানি তু। 
্ত্রী-শুদ্র-বিট.কক্ষত্রবধো গোবালহননং তথা ॥১৯০ 
ফল-পুষ্প-দ্রুমাণাং হি চোষরধীনাঞ্চ হিংসনমৃ। 

বাগী-কুপ-তড়াগানাং ধ্বংসনং গ্রামঘাতকম্ ॥১৯১ 

অভিচারাদিকং কর্ম শহ্যধ্বংসনমেব চ | 

উদ্যানারামহননং প্রপাবিধ্বংসনং তথা! ॥১৯২ 

মাতাপিতৃ-স্ুতত্যাগো দারত্যাগস্ততৈব চ। 
স্বাধ্যায়াগি-গুরুত্যাগস্তথা ধর্মস্থয বিক্রয়ঃ ॥১৯৩ 

কন্যায়া বিক্রয়শ্চৈব স্বাধ্যায়-মগ্বিক্রয়ঃ | 
পরস্ত্রীগমনঞ্চেব পরদ্রব্যাপহারণম্ ॥১৯৪ 
তথ! পুংলোহভিগমনং পশুনাং গমনং তথা । 

বৃষ-ক্ষুদ্রেপশূনাঞ্চ পুংস্তববিধ্বংসনং তথা ॥১৯৫ 

কন্যায়া দূষণ গবাং যোনিনিগীড়নম্। 
মানুষাণাং পশনাঞ্চ নাসাগ্ঙ্গ বিভেদনম্ | 

তড়াগের বিনাশ, গ্রামনাশ, অভিচীর-কর্ম্ের অনুষ্ঠান, 
ধান্যাদি শস্তের বিনাশ, উদ্ভান ও উপবনের বিনাশসাধন, 
পানীয়শালা বিধ্বংসীকরণ, মাতা, পিতা বা৷ পুত্র-ত্যাগ, 
সত্রীপরিত্যাগ, স্বাধ্যায় (জপ বা বেদপাঠ) পরিত্যাগ, 
গুহীত অগ্নির পরিত্যাগ, গুরুত্যাগ, ধর্মের বিক্রয়, 
কন্যাবিক্রয়, স্বাধ্যায় ও মদ্ভবিক্রয়, পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্যের 

অপহরণ, পুংমৈথুন, পশুমৈথুন, বৃষের বা ছোট ছোট 
পশুদের পুংস্বের €(অগুকোষের ) ছেদন, কন্যাদূষণ 
( অপবাঁদাদি ), গরুর যোনির নিপীড়ন, মানুষের বা পশুর 

মাপিকাদি অঙ্গভেদ, গ্রামের অন্ত্যজস্ত্রীগমন-_এগুলি 
অনুপাঁতক বলিয়া গণ্য ।১৯০-৯৬ 

নিত্য ও নৈমিত্তিক শ্রীদ্ধের পরিত্যাগ, পশুর হিংসা, 
মৃগ, পক্ষী, মহাসর্প ও জল জন্তদের হত্যা, সাধারণ স্্রী- 

গমন, পত্বীর যৌনিভিন্ন অন্য স্থানে (মুখাদিতে ) মৈথুন, 
পরবিত্তে ও পরদারে আসক্তি, নিন্দিত অর্থের হ্বারা 

জীবিকানির্বাহ, অনাশ্রম অবস্থায় থাকা, দেবতার ভ্রব্য 

দ্বারা জীবিকানিরধাহ, হুগ্ধ-দধি ও তিল প্রভৃতির বিক্রয়, 

১২৬ 

গ্রামাস্ত্যজস্ত্রীগমনং বিজ্ঞেয়মন্ুপাতকমূ্ ॥১৯৬ 
নিত্য-নৈমিত্তিকশ্রাদ্ধবর্জনং পশুহিংসনম্ ॥১৯৭ 
মুগ-পক্ষি-মহাসর্প-যাদসাং হননক্রিয়া । 
সাধারণন্দ্রীগমনং পত্ত্যন্তে মৈথুনং তথা ॥১৯৮ 
পারবিভং পারদার্ধ্যং নিন্দিতার্থোপজীবনমূ। 
তথৈবানাশ্রমে বাসো! দেবদ্রব্যোপজীবনম্ ॥১৯৯ 
পয়ো-দধি-তিলানাঞ্চ বিক্রয়ং লবপক্রয়মূ | 

শাক-মুল-ফলস্তেয়মতিবৃদ্ধ্যপজীবনমূ ॥২০০ 

নিমন্ত্রিতাতিক্রমণং ছুঙ্্তিগ্রহমেব চ। 

ধণানামপ্রদানত্বং সন্ধ্যাকালাতিবর্তনমূ ॥২০১ 

বখৈবাত্মপরিত্যাগঃ সংগ্রামেষু পলায়িতা । 

ছুর্ভাজনং ছুরালাপং স্বধশ্মান্ত চ কীর্তনম্ ॥২০২ 
পরেষাং দোষবচনং পরদারনিরীক্ষণমৃ। 

নান্তিক্যং ব্রতলোপশ্চ স্বাশ্রমাচারবর্জনমূ ॥২০৩ 

অসচ্ছাস্ত্রাভিগমনং ব্যসনাম্তাত্মবিক্রয়ুঃ | 

ক্রাত্যতাত্মার্থবচনমেকৈকমুপপাতকমূ ॥২০৪ 

লবণ বিক্রর, শাক-মুল ও ফলের অপহরণ, ক্রুরকণ্ দার! 
জাঁবিকানিবাহ, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়! তাহার উল্লঙ্ঘন, 
অত্যন্ত অসত্প্রতিগ্রহ, খণের পরিশোধ না করা, 
সন্ধ্যোপাসনার কাল অতিবাহিত করা, নিজের সম্থটময় 
কাধ্যে বৃথা আসক্তি, সংগ্রামে পলায়ন, অসদবস্ত 
ভোজন, অসৎ আলাপ, নিজের অনুষ্ঠিত ধন্মকন্মের 
উদ্ঘোষণ, অন্যের দৌষকীর্তন, পরের স্ত্রীকে অসশ 
অভিপ্রায়ে নিরীক্ষণ, নাস্তিকতা, গৃহীত ব্রতের লোপ, 
স্বাশ্রমবিহিত কার্য্যের পরিত্যাগ, অসৎ শাস্ত্রের প্রতি 
অনুরাগ, ব্যসনাসক্তি, আত্ম-বিক্রয়, ব্রাত্যতা ও নিজের 
আত্মপ্রশংসা-_-ইহাঁদের এক একটিই উপপাঁতক 1১৯৭-২৭৪ 

ভ্বালানী কান্টের জন্য বৃক্ষচ্ছেদন, ক্রিমিকীটাদি 
হিংসা, ভাবছুষ্ট, কালদুষ ও ক্রিয়াদুষট বস্তুর ভক্ষণ, 
মৃত্তিকা, চর্ম, তৃণ, কাষ্ঠ ও জলের অপহরণ, অত্যধিক 
ভোজন, মিথ্যা বিষয়ে* চঞ্চলতা, দিবামিদ্রা অসৎ 
সংলাপ, অসৎ বাক্যপ্রয়োগ, পরকীয় অন্নভোজন, 

দিবামৈথুন, রজস্বলা, প্রসবিনী নারী, ও পরস্ত্রীকে দর্শন, 



১২৪ 

ইন্ধনার্৫থং দ্রুমচ্ছেদঃ ক্রিমি-কীটাদিহিংসনম্ | 

ভাবছুষ্টং কালছুষ্টং ক্রিয়াদুষ্ঞ্চ ভক্ষণম্ ॥২০৫ 

বচ্র্ম-তৃণ-কাণষ্ঠাপ্ক্তেয়মত্যশনং তথা | 
অনৃতং বিষয়চাপল্যং দিবাম্বপ্নমসকথা। ॥২০৬ 

তচ্ছাাবণং পরান্নঞ্চ দিবামৈথুনমেব চ। 
রজন্বলাসূতিকাঞ্চ পরক্ত্রীমভিদর্শনম্ ॥২০৭ 
উপবাসদিনে শ্রাদ্ধে দিবা পর্বণি মৈথুনমৃ। 
শ্রেপ্রেষ্যং হীনসখ্যমুচ্ছিষ্টম্পর্শনাদিকম্ ॥২০৮ 

স্ত্ীভি্থাস্ত-কাম-জক্প-মুক্তকেশ্টাদিবীক্ষণম্ | 
মহাপাপং পাতকঞ্চ অনুপাতকমেব চ ॥২০১ 
উপপাপং প্রকীর্ণঞ্চ পঞ্চধা তত্র কীতিতম্। 

মহাপাতকতুল্যানি পাপান্যুক্তানি যানি তু ॥২১০ 
তানি পাতকসংজ্ঞানি তন্মলমন্ুপাতকম্ । 
উপপাপং ততো! ন্যুনং ততে। হীনং প্রকীর্ণকম্ ॥১১১ 

উপবাস দিনে ও শ্রাদ্ধদিনে, দিবাতে এবং পর্ককালে 

মৈথুন, শুদ্রের ভৃত্যোচিত কন্ম করা, হীনব্যক্তিদের 

সহিত মিত্রতা, উচ্ছিষ্টের স্পর্শন, স্ত্রীলোকের সহিত 

হাস্থ-রসালাপ ও স্বেচ্ছায় তাহাদের সহিত গল্প করা, 

মুক্তকেশী ভ্ত্রীলৌক-দর্শন ইত্যাদি যে সমস্ত দোষ, তাহা 

আর্য্য-শাগ্র 

সংসগ্ত তথা তেষাং প্রসঙ্গাৎ সম্প্রকীতিতমূ। 
ক্রমেণ বক্ষ্যতে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে ॥২১২ 

যো! যেন সংবসে তেষাং তস্থৈব ব্রতমাচরেহ | 
সংসগিণস্ত সংসগত্তৎসংসর্গস্তথৈব চ ॥২১৩ 

চতুর্থস্য ন দোষস্ত পতত্যেু যথাক্রমমূ । 

প্রকীর্ণকাদিদোষাণাং প্রাসঙ্গিকমবিদ্ভাতে ॥২১৪ 

স্বল্পত্বাৎ পাতনাভাবাতৃৎসংসর্গান্ন ছুষ্যতি | 

ন্নানাচ্চ শুদ্ধির্দোষস্তা সংসর্গাৎ পতিতং বিনা ॥২১৫ 
সাবিত্র্যা বাহপি শুধ্যেত কতুরেব ব্রতক্রিয়। | 
কূতে পাপে যস্ত পুংসঃ পশ্চাত্তাপোহনুজায়তে ॥২১৬ 

প্রায়শ্চিতস্ত তন্তৈব কর্তব্যং নেতরস্য তু। 
জাতানুতাপস্য ভবেৎ প্রায়শ্চিত্ত যথোদিতম্ ॥২১৭ 

নানুতাপন্ত পুংসস্ত প্রায়শ্চিন্তং ন বিদ্যাতে। 
নাশ্বমেধফলেনাপি নানুতাপী বিশুধ্যতে ॥২১৮ 

সংসর্গীও পাপী, তাহার সংসর্গও পাপের হেতু। 
স্তরাং তাহারও সংসর্গ পরিত্যজ্য কারণ তাহাও 

পাপজনক। তবে চতুর্থসংসর্গে পাপ জন্মে না যেহেতু 
তাহা পাপহেতু নহে উহা নির্দোষ । পাপাচারী ও 

ততসংসর্গকারী ১ম, ২য় ও ৩য়সংসর্গ পর্যন্ত যথাক্রমে 

প্রকীর্পাতক বলিয়া কথিত--জাঁনিবে ।২০৫-৯ ঈ পতিত হইবে। প্রকীর্পপাপের অনুষ্ঠাতার সংসর্গে 

মহাঁপাতক, (সাধারণ ) পাতক, অনুপাতক, উপ- | পাতিত্য দোষ হয় না।২১৩-১৪ 

পাঁতক ও প্রকীর্ণ পাতক ্ ৯ রে ৭ | প্রকীর্ণপাপ স্বল্লদোষজনক এবং তাহাতে পাতিত্য 

জিলা টি রে রা চিন উন হী টি ূ  জন্মে না বলিয়া এ পাঁপের সংসর্গ দোষহেতু নহে। 

টা নং উহ! স্বপন দোষজনক বলিয়া! উহার সংসর্গে স্নান দ্বারাই 
অনুপাতক বলা হয়। তদপেক্ষাও নন পাঁপগুলি উপ- 

শুদ্ধি হইবে। কিন্তু পতিতের সংসর্গজনিত দোষের শুদ্ধি 
পাতক নামে কীন্ভিত। তদপেক্ষা লঘুতর পাঁপগুলিকে 

স্নানের দ্বারা হয় না।২১৫ 
প্রকীণ পাপ নামে বল৷ হয়। পাপীদের সংসর্গে কি 

জাতীয় পাপ হয়, তাহাও প্রসঙ্গ ক্রমে বলা হইয়াছে। পতিত সংস্গজন্য পাপের শুদ্ধি সাবিত্রী (গায়ত্রী) 
তাহাদের বিশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধি বলা হইতেছে । জপের দ্বারা হয়। কিন্তু পাপাচারী স্বয়ং যথাবিধি 
২১০-১২ চান্দ্রায়ণাদি ব্রতাচরণ করিবে । পাপকর্তীরই ব্রতাচরণ 

যে পাপীর সঙ্গে একত্র বাস করে, তাহারও এ বিধেয়, অগ্যের নহে। পাপকাধ্য আচরণ করিবার পর 

যে ব্যক্তির অনুতাপ হয়; তাহাকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে 

হইবে। অনুতাপব্যতীত প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধিজনক হয় না। 

পাপবান্ ব্যক্তির ন্যায় প্রায়শ্চিন্ত নিমিত্তক ব্রতাদি আচরণ 

করিতে হইবে। যে পাপীর সংসর্গ করে, সেই 



বৃদ্ধহারীত-স্যৃতিঃ 

তম্মাজ্জাতান্ুতাপস্ত প্রায়শ্চিত্ত বিশুধ্যতে | 
চরেদকামতঃ কৃত্বা পতনীয়ং মহৎ পুমান্ ॥২১৯ 
ন কামতশ্চরেদ্বর্মং ভূখগ্রিপতনং বিনা । 

যঃ কামতো মহাপাপং নরঃ কুর্ধ্যাৎ কথঞ্চন ॥২২০ 
ন তন্য শুদ্ধিনিদিষ্টা তৃষ্ধগ্রিপতনং বিনা । 

ইত্যুক্তং ব্রহ্মণা পুর্বং মনুনা চ মহষিভিঃ ॥২২৯ 
পাতকেষু সর্বত্র কামতে৷ দ্বিগুণং ব্রতম্ | 

কামতঃ পতনীয়েষু মরণাচ্ছুদ্দিমৃচ্ছতি ॥২২২ 

হয়মেধায় ন শুদ্ধিঃ সার্বভৌমস্ত ভূপতেঃ | 
কামতস্ত্ন্বপাপেষু লোকেন ব্যবহাধ্যতা ॥২২৩ 
মহৎ চাতিপাপেষু প্রদীপ্তজ্বলনং বিশে । 

প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদকামকৃতং ভবে ॥২২৪ 

অনুতপ্ত ব্যক্তিরই যথাশাস্ধ্ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কথিত 

হইয়াছে । অনুতপ্ত না হইলে সে ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত 

বিহিত হয় নাই, তাহার প্রায়শ্চন্ত নাই। অনুতাপ না 

জন্মিলে অশ্বমেধযজ্জের ফললাভের দ্বারাও তাহার শুদ্ধি 

হয় না। সেইজন্য যাহার হাদয়ে অনুতাপ জাগে, তাহারই 

প্রায়শ্চিত দার! শুদ্ধি হয়। অনিচ্ছায় পাতিত্যের যোগ্য 

মহাপাপ আচরণ করিলে যথোক্ত ব্রতাচরণ দ্বারাই শুদ্ধি 

হয়। স্বেচ্ছায় পাতিত্যযোগ্য মহাপাপাদি আচরণ 

করিলে তাহার শুদ্ধির জন্য ধণ্মাচরণ নিপ্গিষ্ট নাই। 
উচ্স্থান হইতে পতন ও অগ্নিপ্রবেশাদি বিনা তাহার 

অন্ঠ শুদ্ধি নাই। যে ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে একবার, 

দুইবার বা ততোধিকবার কোনও মহাপাপের কাধ্য 
করে, তাহার শুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত নিদিষ্ট হয় নাই। 

তাহার শুদ্ধির জন্য ভূগুডপতন অর্থাৎ পর্বতের অতুযচ্চন্থান 

হইতে লক্প্রদান, অগ্নিপ্রবেশ ও প্রায়োপবেশনাদিই 

বিহিত। পূর্বে ব্রহ্মা, মহুধি মনু ও অন্যান্য মহধিগণ 

এইরূপ ব্যবস্থারই বিধান দিয়াছেন। স্বেচ্ছাকৃত সমস্ত 

১২৫ 

কামতে৷ ব্যবহারস্ত বচনাদিহ জায়তে | 

ইতি যোগোশ্বরেণোক্তমুপপাপেষু তত্র তৎ ॥২২৫ 
তম্মাদকামতঃ পাঁপং প্রায়শ্চিত্তেন শুধ্যতি | 
তেষাং ক্রমেণ বক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে ॥২২৬ 

শিরঃ-কপাল-ধ্বজবান্ ভিক্ষাশী কর্ম বেদয়ন্। 
ব্রহ্ম । দ্বাদশাব্দানি পুণ্যতীর্ঘে সমাবিশেৎ ॥২২৭ 

প্রয়াগে সেতুবন্ধাদিপুণ্যক্ষেত্রেষু পাপ । 
তত্র বর্ধাদি বিজ্ঞাপ্য স্ব-ন্ঘ কল্পমশেষতঃ ॥২২৮ 

তত্রস্থৈব্রণক্মণৈরেবানুজ্ঞাতো ব্রতমাচরে্ | 
চত্বারে। ব্রাহ্ধণাঃ শিষ্টাঃ পর্দিত্যভিধীয়তে ॥২২৯ 
তৈরুক্তমাচরেদ্বর্মমেকো বাহধ্ধ্যাত্ববিভমঃ | 
জট বক্কলবাসাশ্চ বহিরেব সমাবিশন্ ॥২৩০ 

আচরণের দ্বারা যে পাপ হয়, তাহা অশ্বমেধ যঙচ্ছ্ের দ্বারা 

শুদ্ধি হয়। কিন্তু তিনি লোকে ব্যবহারযোগ্যতা লাভ 

করিবেন মা--অব্যবহাধ্যই থাকিবেন। মহাপাপ বা 
অতিপাপ করিলে প্রদীপ্ত বহ্িমধ্যেই গুবেশ করিবে। 

অনিচ্ছাকৃত মগ্ুষ্ঠিত পাপেরই প্রায়শ্চিন্ত দ্বারা ক্ষয় হয় 

স্বেচ্ছায় পাপাচরণ করিলে প্রায়শ্চিন্তের পর যে 

বাবহাধ্যতার উল্লেখ আছে--তাহা বাচনিক, ইহা 

যোগেশ্বর কক নির্দিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু এ বিধি 
উপপাতক সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। স্বেচ্ছানুষ্ঠানকারী 
মহাপাপাচারীর শুদ্ধির ব্যবস্থা নাই ।২২৩-২৫ 

স্থতরাং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অনিচ্ছাকৃত পাপেরই ক্ষয় 

হয়, তাদৃশ পাপানুষ্ঠানকারীই প্রায়শ্চিস্ত দ্বারা শুদ্ধ হয়। 
তাহাদের শুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিন্তবিধি যথাক্রমে বলা 

হইতেছে । মস্তকে ও কপালে পতাকাধারী এবং ভিক্ষ'- 

৷ ভোজী হইয়া স্বীয় পাপকণ্ম সকলকে ঘোষণা করিতে 

শশা শি শা শি 

করিতে ব্রহ্মহত্যাকারী দ্বাদশবর্ষ পুণ্যতীর্ঘে বাস করিবে। 
প্রয়াগে বা সেতুবন্ধ প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে পাঁপকারী 

পাপাঁচরণের বিষয়েই দ্বিগুণ ব্রতাদির অনুষ্ঠান বিধেয়। ; ব্যক্তি সেই সেই স্থানের ব্রাক্ষণাদির অনুমতি নিয়া স্বীয় 

পাতিত্যযোগ্যপাপ স্বেচ্ছায় আচরণ করিলে মৃত্যু ূ পাপযোগ্য কাল সম্পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া যথাবিখি 

দ্বারাও শুদ্ধি হইবে ।২১৬-২২ ( কৃচ্ছীদি ব্রত আচরণ করিবে। চারিজন শিষ্ট ত্রাহ্ষণ- 

সার্বভৌম রাঁজার (সঞ্রাটের) শ্বেচ্ছাকৃত অনুপাতকাদি | সমষ্টিই “পর্ষদ” নামে অভিহিত ।২২৮-২৯ 

১৪ 



১২৬ 

স্নানং ভ্রিষবণং কুর্বন্ ক্ষিতিশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ 
একভূক্তেন নক্তেন ফলৈরনশনেন চ ॥২৩১ 

সমাপয়েৎ কর্মফলং যথাকালং যথাবলমৃ। 

রামমিন্দীবরশ্টামং পৌলজ্ত্যত্বমকল্মঘম্ ॥২৩২ 

ধ্যাত্ব। ষড়ক্ষরং মন্ত্রং নিত্যং তাবদহমিশমৃ । 

এবং দ্বাদশবর্ধাণি পুণ্যতীর্ঘে সমাচরন্ ॥২৩৩ 

মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়াস্তপস! বীতকল্মষঃ 

চরিতব্রত আয়াতে যবনং গোষু দাপয়েণ ॥২৩৪ 

তৈস্তস্য চ স্ুুসংস্কীরাঃ কর্তব্যা বান্ধবৈর্ধনৈঃ | 
বিপ্রমুখ্যায় গাং দত্ত! ব্রাহ্মণান্ ভোজযেম্ততঃ ॥২৩৫ 

প্রারস্তব্রতমধ্যে তু যদি পথ্চত্বমাপ্;য়াৎ। 

বিশুদ্ধিস্তস্ত বিজ্ঞেয়া শুভাং গতিমবাপু,য়াৎ ॥২৩৬ 
শপ, 8০4 পপ পপ পিপি পাশপাশি সে 

তাহাদের উপদেশ অনুসারেই ধর্ম্মীনুষ্ঠান করিবে। 
অথবা জটাধারী বন্ধলপরিধায়ী ভবনের বাহিরে 

( আশ্রমাদিতে ) বাসকারী একজন আধ্যাত্মতব্ববিদ ষে 

উপদেশ দিবেন, তাহাই অনুষ্টেয় ।৩০ 

তাহাদের উপদেশানুষায়ী ক্রিষবণন্নীন করত ভূমিশায়ী 

হইয়া জিতেক্দ্িয়ভীবে অবস্থানপূর্বক একাহারী, 
নক্তুব্রতী, ফলভোজী কিংবা অনাহারী হইয়া যথাশক্তি 

ভোগের দ্বারা যথাকাঁলে কর্মফল সমাপন করিবে। 

ততসহ ষড়ক্ষর রামমন্ত্র দিবানিশি নিত্যই জপ করিবে ও 

ইন্দীবরের গ্যায় শ্যামবণ রাবণবংশনাশক অপাপবিদ্ধ 

প্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান করিবে । এইরূপে দ্বাদশবৎসর 

পুণ্যতীর্৫ঘে বাস করিয়া তত্তৎ কার্যের, অনুষ্ঠান করিলে 
তপস্থা দ্বারা বিগতপাপ হইয়া ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত 

হইবে। ব্রতানুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে গরুকে গ্রাস (ঘাস) 
দীন করিবে ।২৩১-৩৪ 

তারপর বান্ধবগণ তাহার ( গরুর ) গাত্রমাঞজ্জনাদি 

সংস্কার করিবে । পরে ব্রাক্ষণশ্রেষ্ঠকে সেই গো দান 
করিয়া ব্রাক্ষণগণকে ভোজন করাইবে ।২৩৫ 

ব্রত আরন্ত করিয়া মধ্যে যদ্দি ব্রতী পঞ্চত্ব প্রাণ্ড হয়, 
তাহা হইলেই বিগত পাপ হইয়া বিশুদ্ধ হুইবে, 

আর্য্য-শাস্ট 

অসংস্কৃতস্ত গোষু স্তাৎ পুনরেব ব্রতং চরে । 
অশক্তস্ত ব্রতে দগ্যাদ্ গোসহত্রং দ্বিজম্মনামূ ॥২৩৭ 

পাত্রে ধনং বা পর্য্যাপ্তং দত্ব! শুদ্ধিমবাণ্ী,য়াৎ | 

ব্রহ্মহত্যামমেষেবং কামতো। ব্রতমাচরেৎ ॥২৩৮ 

অকামতশ্চরেদ্বর্ম পাপং মনসি চোচ্যতে। 

আজ্ঞাপয়িতাহনুমন্তাহনুগ্রাহকস্তঘৈব চ ॥২৩৯ 
উপেক্ষিতাহশক্তিমাংশ্চেত পাদ্দোনং ব্রতমাচরেত | 

কামতস্ত চরেৎ পুর্ণং তত্রাপি দ্বিগুণং গুরো ॥২৪০ 

অন্ত্বত্্যাং তথাত্রেয্যাং তথৈব ব্রতমাচরেশ | 
আচার্য্ে চ বনস্থে চ মাতাপিত্রোগুরো তথা ॥২৪১ 

তপন্ষিনি ব্রহ্মবিদি দ্বিগুণং ব্রতমাচরেৎ 

যাব স্বক্ষজিয়ং বৈশ্যং বিশিষ্টং শৃদ্রমেব চ ॥২৪২ 

এবং তাহাঁতেই তাহার শুভগতি লাভ হইবে। 

যদি গরু গ্রীসগ্রহণ না করে বা অন্য কারণে 

গরু যথাঁবিধি সতকৃত না হয়, তবে পাঁপক্ষয় হয় নাই 

জানিয়া পুনরায় আদি হইতে এ ব্রত আচরণ করিবে। 
কিংবা তাদৃশ ব্রতাচরণে অসমর্থ হইলে সহত গে 

ব্রান্ণকে দান করিবে । অথবা সৎপাত্রে প্রভৃত ধনদান 
করিলেও বিগতপাপ হইয়া শুদ্ধ হইবে। স্বেচ্ছায় 

্রদ্মহত্যাতুল্য পাঁপাচরণ করিলেও এতাদৃশ ব্রতা মুষ্ঠাণের 
বিধি আছে ।২৩৬-৩৮ 

অনিচ্ছায় তাদৃশ পাঁপ অনুষ্ঠিত হইলেই প্রায়শ্চিত্ত 
করিবে । এ পাপ মানস বলিয়া জানিবে। পাপকর্ম্নের 

আদেশদাতা, অনুমোদনকারী, সাহাধ্যকারী ও 

অনাসক্ত দর্শক সকলেই পাঁপভাগী। তাহারা তাদৃশ 
ব্রতাচরণে অসমর্থ হইলে একচতুর্থাংশ ন্যুন করিয়া এ 

ব্রত আচরণ করিবে। স্বেচ্ছায় পাঁপাচরণ করিলে সম্পৃ 
ব্রত আচরণ করিতে হইবে । ইহাঁতেও গুরুপাঁপে দিগুণ 
প্রায়শ্চিত্ত জানিবে ।২৩৯-৪০ 

গর্ভবতী বা রজান্বলা বিষয়েও তাদৃশ ব্রতাঁচরণের 
বিধি। আচাধ্য, বনবাসী, মাতা, পিতা, গুরু, তপস্থী বা 
্রদ্ধবিদের হত্যায় ছ্িগুণভাবে তাদৃশ ব্রতের অনুষ্ঠান 



বদ্ধহারীত-স্মৃতি: ১২৭ 

কপিলাং গভিনীং গাঞ্চ হত্ব! পূর্ণব্রতং চরে । পুর্ববদ্ দ্বাদশাব্দানি চরেদব্রতমচিহ্িতম্। 
অকামতস্ত তেঘর্ধং মুনিভিঃ সম্প্রকীতিতম্ ॥২৪৩ জপিত্ব| দশসাহত্রং ত্রিসন্ধ্যাস্থ নিরস্তরমূ ॥২৪৯ 
বিধেঃ প্রাথমিকাদন্মাদ্ দ্বিতীয়ে দ্বিগুণং চরে । দ্বাদশাব্দং মনুং জণ্ত 1 ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ | 
তৃতীয়ে ত্রিগুণং প্রোক্তং চতুর্ধঘে নাস্তি নিষ্কৃতি ॥২৪৪ যানি কানি চ পাপানি স্থুরাপানসমানি তু ॥২৫০ 

চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ শৌচবহ সাধনং চরে । অকামতশ্চরেদর্ধং কামতঃ পুর্ণ মাচরেশ। 
প্রায়শ্চিত্তাস্তরং মধ্যে কেচিদিচ্ছন্তি সুরয়ঃ ॥২৪৫ সর্বত্র পাতনীয়েষু চরিত্বা ব্রতমুক্তবশড ॥২৫১ 
গো-ব্রাহ্মণপরিত্রাণমশ্বমেধাবভূথং তথা । পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়শ্চৈব দ্বিজাতয়ঃ | 
ইয়ং বিশুদ্ধিরুদিতা প্রহ্ৃত্যা কামতো দ্বিজান্॥২৪৬  অঙজ্জানাত, স্থুরাং পীত্বা! রেতোবিশ্ম্ত্রমেব চ ॥২৫২ 
অগ্নিপ্রপতনং কেচিদিচ্ছস্তি মুনিসত্তমাঃ | মানুষীক্ষীরপানেন পুনঃ সংস্কারমর্থতি | 
লোমভ্যঃ স্বাহেত্যাদি মান্ত্ৈভত্বা পৃথক্ পৃথক ॥২৪৭  ইত্যুক্তং মনুনা পুর্বমন্যৈশ্চাপি মহধিভিঃ ॥২৫৩ 
অবাকৃশিরাঃ প্রবিশ্ঠা মৌ দগ্ধ? শুদ্ধ! ভবেম্নরঃ | করঞ্জং লশুনং শিগু, মূলকং গ্রামশুকরমৃ । 
অকামতঃ স্থরাং গীত্বা মগ্তং বাহপি দ্বিজোত্তমঃ ॥২৪৮  ছত্রাকং কুকুটাগুঞ্চ কাকং পিণ্যাকং লশুনং তথা॥২৫৪ 

করিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বিশিষ্ট শৃদ্র, কপিলা ধেনু দগ্ধ হইলেই মনুষ্য শুদ্ধ হইবে। অনিচ্ছায় স্থরা বা 
বা গভভিণী ধেনুকে হত্যা করিলে সম্পূর্ণ ব্রতাচরণ করিবে । মগ্ধপাঁন করিলে ব্রাহ্মণ পূর্বের ন্যায় দ্বাদশবতসর 

অনিচ্ছায় হত্যাকাণ্ড সাধিত হইলে এ ব্রতের অদ্ধ অচিহ্িতভীবে ব্রতাচরণ করিবে এবং তিনসন্ধ্যায় প্রত্যহ 
আচরণ করিবে--ইহা! মুনিগণ বলিয়াছেন। প্রথমবার দশহাজাঁর গায়ত্রী জপ করিবে। দ্বাদশবসর এ মন্ত্র 
পাপ করিলে একবার যথাবিধি ব্রত পালনীয়। জপ করিলে পাপী পাপমুক্ত হইবে। যে কোনও 

দ্বিতীয়বার পাপ করিলে উক্ত বিধির দ্িগুণ প্রায়শ্চিত্ত: স্ুুরীপানতুল্য পাঁপ অনিচ্ছায় অনুষ্ঠিত হইলে পূর্ব ব্রতের 

বিধেয়। তৃতীয়বার পাঁপ করিলে উহার তিনগুণ | অর্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে; স্বেচ্ছায় করিলেই সম্পূর্ণ 
প্রায়শ্চিন্ত করিতে হইবে। চতুর্থবার পাঁপ করিলে । ব্রতাচরণ করিতে হইবে। পাঁতিত্যযোগা পাঁপে সর্বত্র 
প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তাহার আর নিষ্কৃতি নাই।২৪১-৪৪ | পূর্বোক্ত ব্রতপালন করিয়া পুনরায় ত্রিবিধ ছ্বিজাতিগণ 

চারি আশ্রমেরই দৈনন্দিন শৌচের ন্যায় পাপক্ষয়- । উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইবে। অজ্ঞানতঃ স্থরা” 

মাত্র সাধন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হুইবে। দীর্ঘকাল সাধ্য ৷ রেত* বিষ্টা, মূত্র কিংবা মনুষ্যের ছুগ্ধ পান করিয়া পুনরায় 
প্রায়শ্চিত্ত-মধ্যে অন্য পাপ করিলে তন্মধ্যে অন্য প্রায়শ্চিত্ত | সংস্কার গ্রহণ করিবে--মহম্বি মনু ও অন্যান্য মহষিগণ 

করিতে হইবে-_ইহা কোন কোন পণ্ডিতগণের ইহা বলিয়াছেন ।২৪৬-৫৩ 

অভিমত ।২৪৫ করঞ্জ, রশুন, শিগ্» অর্থাৎ দজিনা, মূলক, গ্রাম্য 

গো ও ত্রাহ্মণের রক্ষা, অশ্বমেধ্যজ্ডান্তে অবভ্ভূথ-ন্নীন ; শুকর, মাকালফল, কুকুটভিন্ব, কাক, তিলকন্ধ, হিঙ্গু, গুধ, 
_ইঙ্থারা পাঁপের শুদ্ধি কীরক বলিয়া কথিত হইয়াছে। : উঠ, মনুষ্য মাংস, গর্দভ, গর্দভের ছুশ্বজাত ঘোঁল, মহ্যি 
্রাঙ্মণবধাদি করিলে অগ্নি প্রবেশ, ভূগুপতনাদি দ্বারা মৃত্যুই মাংস, মকরের মাংস, ভল্গুক ও বানপের মাংস, নিষ্পীড়িত 
তাহার প্রায়শ্চিত্ত_-ইহা মুনিশ্রেষ্টগণ বলিয়াছেন । গোছুগ্ধ অর্থাত দুগ্ধ বিকৃত করিয়া ছানা নিন্দীণ ; আরনাল 
“লোমভ্যঃ স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা পৃথক পৃথক (কীঙ্ছি ), মৃষিক, মার্ডার, শ্বেতবার্তাকু, কুস্তীর, নিশ্বদল, 
ভাবে হোম করিয়া অধোমস্তকে অগ্নিতে প্রবেশ করত রাক্ষসের মাংস, তেক, শৃগাল ও ব্যাত্রমাংদ এইরূপ নিষিদ্ধ 



১৯৮ 

গৃপ্রমুষ্টং নৃমাংসঞ্চ খরং তত্তক্রমেব চ। 
মাহিষং মাকরং মাংসমৃক্ষং বানরমেব চ ॥২৫৫ 
নিষ্পীডিতঞ্চ গোক্ষীরমারনালঞ্চ মুষকমূ। 
মার্জারং শ্বেতরৃস্তাকং কুম্তী-নিম্বদলং তথা ॥২৫৬ 

ক্রব্যাদঞ্চ তথা! ভেকং শুগালং ব্যাত্রমেব চ। 
এবমাদিনিষিদ্ধাংস্ত ভক্ষয়িত্বা তু কামতঃ ॥২৫৭ 
চবেদ্ ব্রতং তথ পুর্ণং পাদ্দোনং পাদকামতঃ | 

নারিকেলরসং পীত্বা বায়ু! তাড়িতং দ্বিজঃ ॥২৫৮ 

জগত তাল-পলাশং বা করনির্মথিতং দধি | 
তাত্তরপাত্রগতং গব্যং ক্ষীরঞ্চ লবণান্বিতম্ ॥২৫৯ 

করাগ্রেণৈব যদ্দভ্তং ঘ্ৃতং লবণমন্ু চ। 
সুতকানঞ্চ শৃত্রান্নং কাদর্য্যাদ্যন্নমেব চ ॥২৬০ 
বস্পৃষ্টং সুতিকাস্পৃ্টমুদকা দৃষটমেব চ। 
পাষু-ভগ্-চণ্ডাল-বৃষলীপতিবীক্ষিতম্ ॥২৬১ 
দত্ত্বাবশিষ্টং যক্ষাণাং ভূতানাং রক্ষসাং তথা । 
উদ্ধত্য বামহস্তেন বক্তে.ণৈব পিবেদপঃ ॥২৬২ 

০০ পাপ পপ ০ রা ক আর ০০৩ পাস সপ পা 

বস্তু জ্ঞানত ভক্ষণ করিলে সম্পূর্ণ ব্রত আচরণ করিবে। 

অজ্ঞানতঃ ভক্ষণ করিলে এক চতুর্থাংশ ন্যুন ব্রত 
আচরণ করিবে । বায়ু তাড়িত ( অন্যপাত্রস্থ) নারিকেল 

জলপান, তাল ও পলাশ দগ্ধ করণ, হস্তমথিত দধি, 

তাত্রপাত্রস্থিত গোদুগ্ধ বা লবণসংযুক্ত ছুগ্ধ, হস্ত দ্বারা প্রদত্ত 

লবণ বা জল, অশুচি ( রজস্মল! বা প্রসূতি ) নারীর অন্ন, 
শৃর্রের অন্ন, কদর্ম্য (দুন্ধাদির দ্বারা বিকৃত) অন্ন.কুক্কুরস্পৃষ্ট 
অন্ন, অশুচি নারী, রজম্বলা নারী, পাষণ্ড) ভগুধর্্ী, 
চগ্ডাল ও বুষলীপতির দুষ্ট অন্ন ( পিতৃগৃহে অবিবাহিত 
কন্যা রজন্বলা হইলে তাহাকে বুষলী বলে। তাহাকে 

যে বিবাহ করে সেই বৃষলী পতি ), ক্ষ, রাক্ষস ও ভূতের 
উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্যাবশিষ্ট, বাঁমহস্ত দ্বারা উদ্ধৃত দ্রব্য, 
উপ্গুড় হইয়া মুখের দ্বার! জলপান, আগ্ৈকো দি শ্রাঙ্গীয় 
অন্ন, গুরু, ভিন্ন অন্নের উচ্ছিষ্ট অল্ন ও শ্রীহরিকে যে অন্ন 
নিবেদ করা হয়নি-সেই 'মন্ন ভোজন, দেবোদ্দেশে 
নিবেদিত অল্পের অভোজন-_-ইহীদের অন্যতমের স্মেচ্ছায় 

অনুষ্ঠানে ব্রতাঁচরণ করিবে। অনিচ্ছায় অনুষ্ঠান করিলে 

আধ্য*শান্ত 

যচ্চান্নমা ্যৈকোর্দিষ্টমুচ্ছি্টমগুরোরপি | 
হরেরনপিতং ভুক্ত ন ভূক্ত। দেবতাপিতম্ ॥২৬৩ 
কামতস্ত চরেদ্ ব্রতং চরেদ্ বেদমকামতঃ | 

অকামতঃ সকুজ্জগ্ধূ। চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ॥২৬৪ 

শ্রেচ্ছ-চণ্ডাল-পতিত-পাষগ্ান্নমকামতঃ | 

উদক্যা সহ ভুক্ত? চ চরেদর্ধব্রতং দ্বিজঃ ॥২৬৫ 
চগ্ডালকুপভাগুম্থং মগ্যভাগ্ুস্থমেব চ। 

ীত্বা সমাচরে পাপং কামতোহদ্ধং সমাচরেণ ॥২৬৬ 

মগ্যগন্ধং সমান্ত্রায় কামতে। ব্রতমাচরেত্ | 

অকামতস্ত নিষ্ঠিব্য চরেদাচমনং ছ্বিজঃ ॥২৬৭ 
অভিমন্ত্র্য জলং প্রাশ্য সাবিত্র্য। চ সমম্মিতম্ । 

রথামাংসাশনং চৈব ভাবদ্ুষ্টাদিভক্ষণে ॥২৬৮ 

চরে সান্তপনং কৃচ্ছ,ং চান্দ্রা়ণমথাপি বা। 

কামতস্ত চরে পাদমভ্যাসে পুর্ণমাচরে ॥২৬৯ 

কামতস্ত স্থরাং পীত্ব৷ সততং চাগ্রিসনিভম্ । 

গোমুভমন্থু বা! গীত্বা! মরণাচ্ছুদ্দিমুচ্ছতি ॥২৭০ 

বেদাধ্যয়ন বা জপ করিবে । অনভিলাষী হইয়া একবার 

ভোজন করিলে চীন্দ্রায়ণব্রত আচরণ করিবে। 

অনিচ্ছায় গনেচ্ছ; চণ্ডাল, পতিত ও পাষণ্ড ব্যক্তির অন্ন 

এবং রজন্বলা নারীর সহিত একত্র ভোজন করিলে ব্রা্ষণ 
অর্ধ ব্রতাঁচরণ করিবে । চগাঁলের কৃপ বা ভাগুস্থিত জল 
কিংবা মদ্যভীগুস্থিত জল স্বেচ্ছায় পাঁন করিলে এ ত্রতের 

৷ অর্ধ আচরণ করিবে ।২৫৪-৬৬ 

স্বেচ্ছায় মের গন্ধ অধ্বাণ করিলে ব্রতাচরণ করিবে, 

অনিচ্ছায় আঘ্বাত হইলে আচমন দ্বারাই শুদ্ধ হইবে ।২৬৭ 

বুথ মাংসভোজনে ও ভাবছুষ্ট বস্তুর ভোজনে গায়ত্রী 
দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া জলপান করিবে । তাহা 
স্বেচ্ছায় করিলে কৃচ্ছ_সাস্তপন অথবা কৃচ্ছ_চান্দ্রায়ণ 

ব্রতের এক চতুর্থাংশ আচরণ করিবে। পুনঃ পুনঃ এ 
কাঁধ্য করিলে উক্ত ব্রত সম্পূর্ণ পালন করিবে ।২৬৭-৬৯ 

স্বেচ্ছায় স্থুরাপান করিলে অগ্নিতুল্য উষ্ণ বা তাদৃশ 

গোমুত্র বা তাদৃশ জল পান করিয়। মৃত্যু হইলে শুদ্ধ 

হইবে ।২৭০ 



রন্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

স্বরায়াঃ প্রতিষেধস্ত দ্বিজানামেব কীতিতঃ। 
বিশিষস্তাপি শূত্রস্ত কেচিদিচ্ছস্তি সূরয়ঃ ॥২৭১ 
অনৃতং মগ্ত-মাংসঞ্চ পরক্ত্ীস্বাপহারণমৃ। 

বিশিষস্তাপি শূদ্রস্য পাতিত্যং মনুরব্রবীৎ ॥২৭২ 
সুরা বৈ মলমন্নাদেঃ পাপাদ্ বৈ মলমুচ্যতে। 
তম্মাদ্ ব্রাঙ্গণ-রাজন্যো৷ বৈশ্বশ্চ ন স্ুরাং পিবেশু ॥২৭৩ 

চকারাদ্ বিশিষ্ট শৃদ্োস্তাপি পুর্ববচনাদ্ যত্ত, রাজন্য- 
বৈশ্যযোরবাজ্যাদি মগ্থা্তা প্রতিষেধস্তন্স মতং স্যাঁৎ 
ন চ নিষিদ্ধাদীনাং মতাং মতঞ্চ। বিশিকশুদ্রম্তাপি যগ্ভ- 

ংসনিষিদ্ধত্বাৎ | ইজ্যাধ্যযনাদিশ্রৌত-ম্মার্তকর্মাহস্ত | 
ক্ষভ্রবিশিষটম্যাপি তদ্বদ্ বৈশ্যন্ত চ প্রতিষেধান্ ন তু 
প্রায়শ্চিত্তাল্সত্বপ্রতিপাদনপরাণ্যে,ক ন ত্বপ্রতিষিদ্ধ- 

পরাণি। ব্রাহ্মণ মরণাস্ভিকমুপদিষ্টং রাজন্য-বৈশ্যা- 
বিশিষটশুদ্রাণাম্ পুর্ণ-পাদোনার্দোনব্রতচর্ষ্যা উক্তা। 
সতরায়াস্ত সর্বেষাং দ্বিজানাং মরণান্তিকমেব, শুদ্রস্থ 
গোপহঅ্রদানং বা পরিপূর্ণ ব্রতং বাচরিতব্যমূ ন তু 
মরণান্তিকম্ | 

কেবল ব্রাহ্মণেরই স্থরীপান নিষেধ । কোনও কোনও 

পণ্ডিত বলেন, বিশিষ্ট শুর্রের পক্ষে এ নিষেধপ্রযোজ্য। 
মিথ্যা, মগ্ঘ, মাংস, পরক্ত্রী ও পরম্মের অপহরণ বিশিষ্ট 

শূ্রের পক্ষেও পাতিত্যজ্জনক,-ইহা মনু বলিয়াছেন। 
স্রা অন্লাদির মল, পাপ হইতেই মল হয়- ইহা 

বলা হইয়াছে । অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্থরাপান 

করিবে না।২৭১-৭৩ 

বচনে “বৈশ্বশ্চ এই চকার আছে বলিয়া এবং 
পূর্ববচনে মন্তপান, বিশিষ্ট শৃড্রেরও পাঁতিত্যজনক বলা 

হইয়াছে বলিয়া স্ুরাপান বিশিষ্ট শুদ্রেরও পক্ষে নিষিদ্ধ । 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্টের গোঘ্বুত প্রভৃতি ও মহ) নিষিদ্ধ নহে-_ 

এই যে ললা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে । নিষিদ্ধ 
বন্তর ব্যবহার সাধুদেরও অভিমত নহে। বিশিষ্ট 
শুর্রদেরও মগ্ভ-মাংষ নিষিদ্ধ আছে। যিনি যাগ ও. 

অধ্যয়মাদি প্রোত এবং শ্মার্ত কর্্মীনুষ্ঠানের যোগ্য তিমিই 

১২নী 

অগ্নিবর্ণাং স্ুরাং গীত্বা হরায়াস্ত দ্বিজাতয়ঃ 

মরণাচ্ছুদ্ধিমচ্ছন্তি শৃদ্রেন্ত ব্রতমাচরেৎ ॥২৭৪ 

রাজন্য-বৈশ্যঠো তু মদ্যং পীত্বা চরেতাং ব্রতমেব চ। 
শৃদ্রন্র্থঞ্চরেশ তন্বদ্ ব্রাঙ্মণে। মরণাচ্ছুচিঃ ॥২৭৫ 

যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচান্নং মদ্যং মাংসং স্থরালমম্ । 

নাভ্তব্যমেব বিপ্রেণ ভুক্ত] তু জ্বলনং বিশে ॥২৭৬ 

মদ্যং বাহপি স্থুরাং বাহপি যঃ পিবেদ ত্রাহ্মণাধমঃ। 

অগ্নিবর্ণস্ত গোমুত্রং পিবেদপ্জলিপঞ্চকম্ ॥২৭৭ 

মরণাচ্ছুদ্ধিমাপ্রোতি জীবেদ্ যদি বিশুধ্যতি । 

মদ্যন্ত প্রতিষিধ্যর্থং ঘ্বুতং ক্ষীরমথাদ্ছু বা ॥২৭৮ 

প্রাশয়িত্বাহগ্রিব্রন্ত তদ্স্তাং শুদ্ধিমাপুয়াৎ | 

দত্বা সুবর্ণ বিপ্রায় গাঞ্চ দত্ত! বিশুধ্যতি ॥২৭৯ 

কত্দ্রবিট.-শুদ্রজাতীনাং স্তবর্ণে তু যথাক্রময্ । 

পাদোনমদ্ধং পাদং বা চরেদ্ ব্রতং বথোক্তবৎ ॥২৮০ 

সমেঘর্ধ প্রকৃর্বাত কামতঃ পুর্ণমাঁচরেহ | 
কামতঃ ন্বর্ণহারী তু রাজ্ে মুসলমর্পযে ॥২৮১ 

বিশিষ্ট শূদ্র বলিয়া আখ্যাত। স্থতরাঁং তাহারও স্থরাপাঁম 
নিষিদ্ধ। এইরূপ বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় ও বিশিষ্ট বৈশ্যেরও 

স্থরাপান নিষিদ্ধ । সেই সব বচন অল্প গ্রায়শ্চিত্তরবৌধক 
-ইহাঁও বলা যায় না। অনিষিদ্ধ তাশুপধ্যপরও নহে । 

তবে সুরাপানে ব্রাহ্মণের মরণাস্ত প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট 
আছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও বিশিষীশুদ্রদের পূর্ণ 
হইতে এক চতুর্থাংশ নান ও অদ্ধীংশ ন্যুন ব্রতাচরণের 
বিধান উক্ত হইয়ীছে। স্রাপানে সমস্ত ত্রাক্ষণেরই 

মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত । কিন্তু শূদ্রের সহত্র গোদান 

কিংবা সম্পূর্ণ ব্রতাঁচরণের বিধি মরণাস্ত প্রায়শ্চিত্ত 

নহে-_ইহাই ভেদ। কিন্তু শু্রের স্থরাপান বিছিতও 
নহে, নির্দোষও নহে, শ্যনাতিরেক মাত্র । ছ্িজাতিগণ 
স্বরাপান করিলে অুগ্সির্ণ অর্থা অত্যন্ত উত্তপ্ত 

অশ্নিতুল্য স্থরাপান করিয়া মৃত্যুবরণ করত পাপযুক্ত 
হয়--এতাদৃশ প্রীয়শ্চিতই খবিসম্মত। কিন্তু পুদ্র 



১৩৩ 

স্বকর্ম খ্যাপয়ংশ্চৈব হতে মুক্তোহপি বা শুচিঃ। 
রাজ্ঞ! যদি বিমুক্তং স্যাৎ পুর্ববদ্ ব্রতমাচরে ॥২৮২ 
আত্মতুল্যন্বর্ণং বা! দগ্যাদ্ বিপ্রস্ত তৃষ্টিকৃণড। 
তগুসমব্যতিরিক্তেযু পাদমেব চরেদ্ ব্রতম্ ॥২৮৩ 

চাঙ্জায়ণং পরাকং বা! কুর্ধ্যাদল্লেষু সর্বশঃ | 

দ্রুব্যপ্রত্যর্পণং কতুস্তম্মল্যন্্ব্যমেব বা ॥২৮৪ 
ব্রতং সমাচরেত কৃত্বা থা পরিষদীরিতম্। 
বলাচ্ছৌর্্যেণ বা স্লেহাদ্ ব্যবহারাদিনাহপি বা ॥২৮৫ 
সমাহরতি যদ্ দ্েব্যং তৎসর্বং স্তেয়মুচ্যতে। 
দেশং কালং বয়ঃ শক্তিং পাপ্ঞ্চাবেক্ষ্য সর্বতঃ ॥২৮৬ 

প্রায়শ্চিত্তং প্রদ্দাতব্যং ধর্মবিস্ভিরমনীষিভিঃ | 
ভগিনীং মাতরং পুত্রীং সুষামাচার্য্যযোষিতম্ ॥২৮৭ 
অকামতঃ সরুদ্ গত্বা! চরে পুর্ণব্রতং নরঃ | 

পশ্চিমাভিমুখাং গঙ্গাং কলিন্দ্যা সহ সঙ্গতাম্ ॥২৮৮ 

স্বরাপান করিলে সে শুদ্ধির জন্য ব্রতীচরণ করিবে । 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুরাপান করিলে ব্রতাচরণ করিবে, তজ্রপ 

শূদ্রও স্থরাপাঁন করিলে ব্রতাঁচরণই করিবে । কিন্তু মাত্র 

ব্রাহ্মণ মৃত্যু দ্বারাই শুদ্ধ হইবে। যক্ষ, রাক্ষল ও পিশীচের 
অন্ন, মন ও মাংস স্তরাতুল্য । ব্রা্ধণ তাহা ভোজন 

করিবে না, করিলে অগ্নিপ্রবেশই বিধেয় ।২৭৪-৭৬ 

মগ্যই হউক বান্থরাই হউক যে ব্রাহ্মণ তাহ। পান 

করে, সে পাচ অঞ্জলি অগ্নিবর্ণ গোমুত্র পান করিবে 1২৭৭ 
মৃত্যুতেই সে শুদ্ধিলাভ করিবে । যদিও বাঁচিয়া 

থাকে, তবে বিশুদ্ধ হইয়াই বীচিয়। থাকিবে । মন নিষিদ্ধ 

হইয়াছে বলিয়া তাহার শুদ্ধির জন্য গত বা দুগ্ধ অথবা 

জল অগ্নির শ্যায় উত্তপ্ত করিয়া তাহা পান করাইলে 

শুদ্ধিলাভ করিবে । পরে ব্রাহ্ধণকে স্বর্ণদীন ও গোদান 

করিয়া সে পূর্ণ বিশুদ্ধ হইবে 1২৭৮-৭৯ 

ক্ষত্রিয়। বৈশ্য ও শৃদ্রজাতিদের নুবর্ণন্তেয় জহ্য পাঁপ- 
ক্ষয়ের নিমিত্ত যথাক্রমে যথোক্ত ব্রতের একচতুর্থাংশ 
ন্যন) অর্ধ ও একপাদ ব্রতাঁচরণের,বিধি আছে ।২৮* 

অজ্ঞানতঃ স্বর্ণাপহরণে যথোক্ত ব্রতের অর্ধ প্রায়শ্চিত্ত 

আর্্য-শান্ 

প্ক্ষপ্রত্বণং পুণ্যং দ্বারকাং সেতুমেব বা। 
চন্দ্রপুক্করণীং বাহপি বেণী সাগরসঙ্গম্ ॥২৮৯ 

গোদাবর্য্যাঃ শবর্য্যা বা গত্বা তত্রাচরেদ্ ব্রতম্। 
পুর্ব দ্বাদশাব্দানি চরেদ্ ব্রতমনুত্তমম্ ॥২৯০ 

কৃষ্ণায় নম ইত্যেষ মন্ত্ঃ সর্বাঘনাশনঃ | 

ইমমেব জপন্মন্ত্রং ধ্যাত্বা হৃদি সনাতনম্ 1২৯১ 
ত্রিসন্ধ্যান্বযুতং ভক্ত্যা নিত্যং দ্বাদশবসরম্। 
চান্দায়ণৈঃ পরাকৈর্বা ক্ছৈ_্বা শময়ে সমাঃ ॥২৯২ 

জীবে ক্ষীণেহথবা পুণ্যকামী মণ্ডপপাটলৈঃ। 
নিবসিত্বা বহিগ্র্ণমা ক্ষিতিশায়ী জিতেন্সিয়ঃ ॥২৯৩ 
মনঃসন্তাপকরণমুদ্বহেচ্ছোকমস্ততঃ | 
সদ! কৃষ্ণং হরিং ধ্যায়ন্ জপন্ মন্ত্রমনুতমম্ ॥২৯৪ 

দ্বাদশাব্দাদ্ বিমুচ্যেত পাপাদস্মাততপো বলা । 
ভগিন্যাদিযু যোষিতস্থ মো গচ্ছে কামতো নরঃ ॥২৯৫ 

৬ ২৯ শশী শি 

করিবে। জ্ঞানতঃ স্ুবর্ণচৌর্যজগ্য পাপের ক্ষয়নিমিত্ত 

ক্ষত্রিয়কে মুসল ( শূল ) দিবে ।২৮১ 
নিজের পাঁপকর্্ম প্রখ্যাপন করিতে করিতে তাদৃশ 

দণগ্ুগ্রাহণ করিয়! জীবিত থাকিলে বা নিহত হইলেই শুদ্ধ 

হইবে। ক্ষত্রিয় যদি তাহাতে বাঁচিয়া থাকে, তাহা 

হইলে পূঝোক্ত ব্রত আচরণ করিবে ।২৮২ 
অথবা ব্রাঙ্ধণের সন্তৌধবিধানের জন্য স্বীয় ওজন 

পরিমিত স্বর্ণ তাহাকে দান করিবে । স্বকীয়তুল্য ভিন্ন 

স্থলে একচতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিবে ।২৮৩ 

অল্প পাপে সর্বতোভাবে চান্দ্রায়ণ-ব্রত বা পরাঁক-ব্রত 

আচরণ করিবে । চৌধ্ধ্যদ্রব্য প্রত্যর্পণ করিয়া বা 

তত্তুল্য মৃল্যবান্ দ্রব্যান্তর দিয়াও শুদ্ধিলাভ হইতে 
পারে। অথবা সভাসদব্যক্তিগণ যাহ] বাবস্থা করিয়া 

বলিবেন, তাদৃশ ব্রতই আচরণ করিবে। বলপূর্বক 
বা বীরত্ব প্রকাশ করিয়া অথবা স্েহবশতঃ কিংবা 

ছুর্বাবহাঁরাদি দ্বারা যে দ্রব্য দ্রব্যস্বামীর অনভিমতে 
সংগ্রহ করা যায়, তত সমস্তই অপহৃতদ্রব্যের অন্তর্গত | 

দেশঃ কাল? বয়ঃ, শক্তি এবং পাপের পরিমাণ 

বিছিত। জ্ঞানতঃ অপহরণ করিলে সম্পূর্ণ ব্রতভীচরণ সর্বপ্রকারে বিচার কবিয়া ধর্মজ্ঞ মনীষিগণ প্রায়শ্চিত্তের 



গগ্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

গ্রতপ্তায়সময়েন সমাশ্লিষ্য হুতাশনে। 

শায়য়িত্বা স্থমহদ্বহেী দগ্ধঃ শুদ্ধিমবাপ,যাৎ ॥২৯৬ 

এতাস্থ মতিদুষ্টান্থ কামতো বহুশো ব্রজেহু | 
এবমগ্রিং বিশেদ্ধীমান্ পাপং বিজ্ঞাপ্য পর্মদি ॥২৯৭ 

অকামতঃ সকৃদ্ গত্বা চরেদদ্ধব্রতং নরঃ | 

অভ্যাসে তু চরেৎ, পুর্ণ কামতঃ সকৃদেব বা ॥২৯৮ 

কামতোহভ্যাসবিষয়ে তত্রাপি মরণাস্তিকম্। 

সমেঘর্থং প্রকৃকীত সকদেব হাকামতঃ ॥২৯৯ 

কামতস্ত চরে€ পুর্ণমভ্যাসে মরণান্তিকম্। 
অকামতো বাহভ্যাসে তু পুর্ণমেব ব্রতং 

অন্যান্বপি চ নারীধু সকুদ্ গত্বাহপ্যকামতঃ | 

পাদমেবাচরেদ্ বিদ্বানভ্যাসে ত্বদ্ধমাচরে ॥৩০১ 

বৃ ॥৩০ ০ 

ব্যবস্থা দিবেন। ভগিনী, মাতা, কন্যা, পুত্রবধূ ও 
আচাধ্যপত্বীকে অজ্জানতঃ একবারমাত্র অভিগমন করিলে 
সম্পূর্ণ ব্রতের আচরণ করিধে। যমুনীর সহিত মিলিত 
পশ্চিমমুখাভিগামিনী গঙ্গা, প্লক্ষনদী, দ্বারকা, সেতুবন্ধ, 

চ্দ্র-পুক্ষরিণী, ত্রিবেণী, গঙ্গীমাগরসঙ্গম» গোদাবরী বা 

শবরীতে গিয়া দ্বাদশবসরব্যাগী বাস করিয়া পূর্বোক্ত 
নিয়মে ব্রতাচরণ করিবে ।২৮৪-৯০ 

ততকালে “কৃষ্ণীয় নম: এই সর্বপাপনাশন মন্ত 

হৃদয়মধ্যে সনাতন শ্রীবিষুকে ধ্যান করিতে করিতে 
জপ করিবে ।২৯১ 

ত্রিসন্ধ্যাকালে ভক্তিপূর্বক দ্বাদশবৎসর পধ্যন্ত প্রত্যহ 
অধুতসংখ্যক জপ করত কৃচ্ভ'চান্দ্রীয়ণ বা পরাকব্রত 

অনুষ্ঠান পুর্বক বশুসরগুলি অতিবাহিত করিবে ।২৯২ 
জীবন ক্ষয় হইতে থাকিলে কিংবা পাপশুদ্ধি 

দ্বারা পুণ্যকামী ব্যক্তি জিতেন্দ্রিযভাবে ভূমিশায়ী 
হইয়। গ্রামের বাহিরে বাস করিবে । মনের সম্তাপদায়ক 

শোক সর্বদাই পোষণ করিবে। সর্বদা শ্রীকৃষণকে ধ্যান 

করিতে করিতে তীহার এ শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জপ করিবে। 

এইরূপ করিয়া দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইলে স্বীয় 

তপস্যাবলে এ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে । ভগিনী 

১৩১ 

সাধারণাহ সর্বান্থ চরেচ্চান্জ্রায়ণব্রতম্ | 
কামতে দ্বিগুণং তান অভ্যাসে ব্রতমাচরেৎ ॥৩০২ 

স্বদারান্বাস্তগমনে পুংদি তির্ধ্যক্ষু কামতঃ। 
চান্দ্রায়ণং পরাকং ব! প্রাজাপত্যমথাপি বা। 

উদক্যাং দৃতিকাং গত্বা চরে সান্তপনং ব্রতম্ ॥ ৩০৩ 
চান্দ্রায়ণং তথান্যাস্ত্র কামতো দ্বিগুণং চরে, | 
অক্টম্যাঞ্চ চতুদশ্যাং দিবা পর্বণি মৈথুনম্ ॥৩০৪ 

কৃত্বা সচৈলং স্াস্বা চ বারুণিভিশ্চ মার্জয়ে। 
চগ্ডালীং পুংশ্চলীং শ্লেচ্ছাং পাষশ্তীং পতিতামপি ॥৩০৫ 
রজকীং বরুডীং ব্যাধাং সর্ঝ! গ্রামাস্ত্যজাঃ স্িয়ঃ। 
অকামতঃ সকৃদ্ গত্ব! চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ॥৩০৬ 

অভ্যাসে তু ব্রতং পুর্ণং তাভিশ্চ লহ ভোজনে । 

কামতন্ত সকৃদ্ গত্ব। ভুক্ত? ত্বদধাব্রতং চরেৎ ॥৩০৭ 

প্রভৃতিতে বা আচাব্যপত্বীতে স্বেচ্ছায় গমন করিলে সম্তপ্ত 

তল্লৌহমুদ্তিকে আলিঙ্গনপূর্বক বহ্িতে শয়ন করিয়া দগ্ধ 
হইলে শুদ্ধ হইবে ।২৯৩-৯৬ 

দুষ্টমতি হইয়া পূর্বোক্ত ষে কোনও নারীতে স্বেচ্ছায় 
বহুবার গমন করিলে স্বীয় পাপকাধ্য পরিষদের সকলকে 

জানাইয়া অগ্নিপ্রবেশ করিবে । অনিচ্ছায় একবারমাত্র 

গমন করিলে মনুষ্য ধশ্মশাকস্তরোক্ত ব্রতের অদ্ধ আচরণ 

করিবে । পুনঃ পুনঃ গমন করিলে সম্পূর্ণ ব্রতাচরণ 

করিবে । আর স্বেচ্ছায় একবার মাত্র পাপ করিলেও 
সম্পূর্ণ ব্রতের আঁচরণ করিবে, স্বেচ্ছায় পুনঃ পুনঃ তাদৃশ 
পাঁপ করিলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে । অনিচ্ছায় 

একবার মাত্র উক্ত পাপ করিলে অদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। 

স্বেচ্ছায় একবার মাত্র পাপ করিলে সম্পূর্ণ ব্রতের 
আচরণ করিবে। পুনঃ পুনঃ করিলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত 

জানিবে। অন্ত কোনও নারীতে অনিচ্ছায় একবার 
মাত্র উপগত হইলে যথোক্ত ত্রতের একচতুর্থাংশ 

প্রীয়শ্চিন্ত আর পুনঃ পুনঃ উপগত্ত হইলে অগ্ধ প্রায়শ্চিত্ত 
হইবে ।২৯৭-৩০১ 

সাধারণ সমস্ত নারীতে উপগত হইলে চান্দ্রায়ণ 
ব্রতের আচরণ করিবে। স্বেচ্ছায় পুনঃ পুনঃ জাধার 



১৩২ আধ্য-শা্র 

তত্র ভূয়শ্চরেও, পুর্ণমভ্যাসে মরণাস্তিকম্ ৷ উধ্বেতু নিষ্কৃতির্ন স্যাদ্ ভূথমিপতনং বিনা । 

যো৷ যেন সংবসেদেষাং ততপাপং সোহপি তৎনমঃ॥৩০৮ দ্বিতীয়ন্ত্য তৃতীয়ন্ত নেষ্যতে মরণাস্তিকম্ ॥৩১৫ 
ংলাপ-স্পর্শনাদেব শষ্যাশনাসনাদিভিঃ | অর্ধং পাদং সমুদ্দিষ্টং কামতঃ দ্বিগুণং তথা । 

তদ্বদেবাচরেৎ পর্বং ব্রতং দ্বাদ বাধষিকম্ ॥৩০৯ বরহ্মকৃর্চোপবাসেন চতুর্থন্ত বিনিষ্কৃতিঃ ॥৩১৬ 
অকামতশ্চরেদ্ধর্ম ষগ্মাসা পাদমাচরেশ | পঞ্চমন্থ ন দোষঃ স্যাদিতি ধশ্মবিদেো বিছুঃ | 
মাসত্রয়ে ছ্িবর্ষং স্তাম্মাসমাত্রে তু বসরমূ ॥৩১০ অন্যেষামপি সংসর্গাৎ প্রায়শ্চিতং প্রকল্পয়ে ॥৩১৭ 

কামতো দ্বিগুণং তত্র চরেদব্দাদিকং ব্রতমূ। পতনীয়েষু নারীণাং মরণান্তিকমুচ্যতে | 
উর্ধীন্ত বশুসরাৎ পুণং দ্বৈগুণ্যাগ্ধমতঃ ক্রমাৎ ॥৩১১  অকামতশ্চরেদর্দাব্রতং পৃথু যথোদিতন্ ॥৩১৮ 
কামতো বসারাদুরধ্বং দ্বিগুণব্রতমাচরে। ব্যভিচারে তু সর্বত্র কামতো৷ মরণাচ্ছুচিঃ | 
উধ্ব€ ছিবর্ধাত্তস্তাপি মরণান্তিকমুচযাতে ॥৩১২ অকামতণ্চরেৎ পূর্ণং প্রাতিলোম্যং গতা৷ মতী ॥৩১৯১ 

যজনাধ্যাপনান্দানাৎ পানাচ্চ সহ ভোজনা । অদ্ধমেবাহহনুলোম্যেু তথৈব ভ্রণহাদিষু। 
সগ্য এব পতত্যম্মিন্ পতিতেন সহাচরন্ ॥৩১৩ যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ গত্ব। ক্রিম কামতঃ ॥৩১৮ 
তত্রাপ্যকামতস্তদ্ধং কামতঃ পুর্ণমাচরে | গুরুতল্পগমুদ্দিষ্টং পুর্ণমর্থং সমাচরেৎ | 
মপ্মাসে বসবরেহপ্যত্র দ্িগুণং ভ্রিগুণং স্মৃতম্ ॥৪১১ নামতে! ব্রঙগচারী তু পূর্ণমেবাচরেদ ব্রতম্ ॥৩১৬ 

লা শ্ীশাতশীশী শিট ০ শীত পি পাশা 

স্ত্রীতে উপগত হইলে এ ব্রতের দ্বিগুণ আচরণ করিবে। পুনঃ পুনঃ স্ষেচ্ছাকৃত তদনুষ্ঠানে রতি ভাসি 

স্বেচ্ছায় নিজের স্ত্রীও যোমিভিন্ন মুখাদিতে মৈথুন; বিহিত। ইহাদের একজনের সহিত যে বাস করে, সেও 

করিলে, পুংমৈথুন কিংবা পশুমৈথুন করিলে চান্দরায়ণ, : পাীর তুল্যই পাপযুক্ত হয় ।৩০৭-৮ 
পরাক বা প্রাজাপত্য-ব্রতের আচরণ করিবে । রজন্বলা | যে ব্যক্তি পাপীর সহিত সংলাপ, স্পর্শ, একশধ্যায় 
বা প্রসবান্তে অণুচি নারীতে উপগত হইলে সান্তপন শয়ন, একত্র ভোজন ও এক আসনে উপবেশন করে, 
ত্রতের আচরণ করিবে 1৩০২-৩ । এইসকলের দ্বারা পাপ সংক্রমণের ফলে সেই ব্যক্তিও 

স্বেচ্ছায় অন্ত স্ত্রীতে উপগত হইলে ছিগুণ চান্দ্রায়ণ; পাপীর তুল্য পাপযুক্ত হয়। তাহার ক্ষয়ের জন্ত পূর্বোক্ত 
করিবে । অফ্টমী, চতুর্দশী, দিবা কিংবা পর্বদিনে মৈথুন দ্বাদশবাধিক ব্রতের আচরণ করিতে হইবে ।৩০৯ 
করিলে সবস্ত্ সান করিয়া মগ্ভাদি দ্বারা লিঙ্গ মার্জন |! অনিচ্চায় তাদৃশ স্্রীতে উপগত হইয়। ছয়মাস পর্যন্ত 
করিবে। চীঘালী, দুশ্চরিত্রা, স্তরেচ্ছা, পাঁষপ্তী, পতিতা, : অতিবাহিত করিলে দ্বাদশ বাধিক ব্রতের একচতুর্থাংশ 
রজবী, বরুড়ী (জাতিবিশেষ ) ও ব্যাধরর্মমী এই সমস্ত । অর্থাৎ তিনবগসরব্যাপী তাদৃশ ব্রতের আচরণ করিবে। 
গ্রামবাসিনীকে অন্ত্যজ শ্রী বলিয়া জানিবে। | তিনমাস পধ্যন্ত এরুপ স্ত্বীতে উপগমন করিয়া 
অনিচ্ছাবশতঃ একবার মাত্র ইহাদিগের উপগমনে | অতিবাহিত করিলে ছুই বসরকাল তাদৃশ ব্রতাচরণ 
চান্দ্রায়ণত্রতের আচরণ করিবে ।৩০৪-৬ করিবে । একমাসকাল উপগত হইলে একবগসর 

পুনঃ পুনঃ এই সকলে উপগত হইলেও তাহাদের তাদৃশ ব্রতের আচরণ করিবে। স্বেচ্ছায় করিলে 
সহিত একত্র ভৌজন করিলে জম্পূর্ণ চন্দ্রীয়ণ-ব্রতের অব্দি ব্রতের দ্বিগুণ করিবে। একবতসবেরবেশী তাদৃশ 
আচরণ করিবে । স্মেচ্ছায় একবার মাত্র উপগত হইলে ক্ট্রীতে উপগত হইলে পূণ ব্রতাচরণ করিবে আর পুনং 
ও ভোজন করিলে অদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইৰে। যে পুনঃ আঁচরণের ফলে অভ্যাস জম্মাইলে দ্বিগুণাদি 
স্থানে একাধিকবারের জন্য পূর্ণ ব্রতাচরণের বিধি তথায় বুঝিবে ।৩১০-১১ 



বৃঙ্গহারীত-স্মৃতিঃ 

অর্ধমেবানুলোম্যেতু ততৈব জণহাদিষু | 
মতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ গত্ব। ক্ক্িযমকামতঃ ॥৩২০ 

গু ২ সমাচরেত 
নামতো। ব্রহ্মচারী তু পুর্ণমেবাচরেদ্ ব্রতমূ ॥৩২১ 

- যতেস্ত মরণাচ্ছুদ্ধিঃ শিশ্নঃ স্যাত কৃম্তনেন বা। 
তযৌোস্ত রেতঃস্থলনে কুচ্ছং চান্দ্রায়ণং চরে ॥৩২২ 

জণ্ড1 সহঅং গায়ত্র্য। গৃহস্থঃ শুদ্ধিমাপর,য়াৎ 
দ্বিসহজং বনন্থস্ত জপেদ্ রেতোনিপাতনে 
তত্রাপি কামতস্তেষাং দ্বিগুণ-ত্রিগুণার্দিকঘৃ। 
পরিব্রাজনকামস্ত নয়নোত্পাটনং তথা ॥৩২৪ 

এবং«সমাচরেদ্বীমান্ প্রায়শ্চিভমতন্দ্রিতঃ | 
প্রায়শ্চিমকুরাণঃ পাপেষু নিরতঃ সদা ॥৩২৫ 

কল্পাযুতশতং গন্বা নরকং প্রতিপগ্যতে | 
তা গোচর্মমাত্রন্ত সমমেকং নিরম্তরম্ ॥৩২৬ 

রচ্ছায় একবগুসরের বেশী তাদৃশ পাপাচরণ করিলে 
দ্বিগুণ ব্রতানুষ্ঠান করিবে । ছুইবুসরের বেশী হইলে 
মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত বুঝিবে। যজন, অধ্যাপনা, দানগ্রহণ, 

ত্দস্ত পানীয় জলাদির পান, একত্র ভোজন ও তদন্- 

ভোজন তত্ক্ষণা পাতিত্জনক পতিতের সহিত 

ব্যবহারাদি ক্রিয়াও তত্ক্ষণা পাতিত্যের হেতু, তাহাতে 
অনিচ্ছাকৃত কর্মে অর্ধ প্রায়শ্চিু, স্বেচ্ছাকৃত কন্মের 

ফলে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত । ছয়মাস বা বতুসরব্যাপী কম্মের 

ফলে দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ প্রীয়শ্চিত্তের বিধি। ইহার 

উদ্ধকালকৃত কর্মের উচ্চস্থীন হইতে পতন বা অগ্নি প্রবেশ 
ব্যতীত নিষ্কৃতি বা প্রীয়শ্চিত্ত নাই । দ্বিতীয় বা তৃতীয়- 

সংসর্গে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত অভিপ্রেত নহে ।৩১২-১৫ 

অনিচ্ছাকৃত কন্মের অগ্ব-প্রায়শ্চিন্ত বা পাদ-প্রায়শ্চিশ্ত 

কথিত হইয়াছে । স্বেচ্ছাকৃত কন্মের ছিগুণ প্রীয়শ্চিস্ত। 

চতুর্থসংসর্গে ব্রক্মকুর্চ অর্থাৎ কুশজলমিশ্রিত পঞ্চগব্য 
পানপূর্ক উপবাস দ্বারাই শুদ্ধি জানিবে। পঞ্চম- 
সংসর্গের কিছুমাঁ দোষ নাই-__ইহা। ধর্মমজ্ঞ বলিয়াছেন । 
অন্যবিধপাতকফের সংসর্গ হেতু প্রায়শ্চিত্ত বিহিত 

হইয়াছে। নারীদিগের পাতিত্যযোগ্য পাপানুষ্ঠানে 
মরণান্ত প্রায়শ্চিন্ত বিহিত। অনিচ্ছায় পাপামুচিত 

খ্্$ 

১৩৩ 

পঞ্চগব্যং পিবন্ গোস্বে গুরুগামী বিশুধ্যতি | 
গোমুত্রেণৈব চ ন্াত্ব! পীত্ব। চাচয়্য বারিভিঃ ॥৩২৭ 
বিষ্কোঃ সহত্রনামানি জপেম্িত্যং সমাহিতঃ | 
শয়ীত গোব্রজে রাত্রৌ গবাং হিতমনুম্মারন্ ॥৩২৮ 

ব্যাপ্রাদিভিগুহীতাং গাং পক্ষে নিপতিতাং তথা । 
স চরেদথব প্রাণান্ তদর্থং বৈ পরিত্যাজে২ ॥৩২৯ 

তেনৈব হি বিশুদ্ধঃ স্তাদসম্পূর্ণব্রতোহপি বা। 
ব্রতান্তে গোপ্রদো ভূত্বা ততঃ শুদ্ধিমবাপু, যা ॥৩৩০ 

গোম্বামিনে চ গাং দত্ব। পশ্চাদেবং ব্রতং চরেণড। 

দগ্যাত ত্রিরাত্রমুপোষ্য বুষমেকঞ্চ গা দশ ॥৩৩১ 

যোক্তে, চ গৃহদাহা্যৈরবন্ধনৈর্বা হতা যদি । 
মতিপূর্বেণ গাং হত্বা চরে ত্রৈবাষিকং ব্রতমূ ॥৩৩২ 
দ্বিবর্ষং পুর্ববদ্ বাহপি চর্মণাদ্রেণ বামসা। 
কপিলাং গভিণীং বাহপি বুষং হত্বা চ কামতঃ ॥৩৩৩ 

হইলে ধর্মশান্ট্োক্ত ব্রতের বনু আচরণ করিবে। 

স্বেচ্ছায় ব্যভিচার করিলে নারীদের মরণেই শুদ্ধি। 

প্রতিলোম-জাতিতে স্বেচ্ছায় উপগতা হইলে পূর্ণব্রতের 

অনুষ্ঠান করিবে। অনুলোম-জাতিতে উপগতা হইলে 
নারীগণ যথোক্তব্রতের মদ্ধ আচরণ করিলেই শুচি 

হইবে এবং ভ্রণ-হতাতেও তাদ্রশ প্রায়শ্চি জানিবে। 

যতি কিংব! ব্রহ্মচারী অনিচ্ছায় কোন স্ত্রীতে উপগত 

হইলে গুরুতল্লগামিদের ব্রতই ( প্রায়শ্চিন্তই ) বিহিত, 

তাহারা সম্পূর্ণ বা অর্ধ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিবে। 
্র্ষচারীনামে প্রসিদ্ধ হইলে সম্পূর্ণ ব্রতই অনুষ্ঠান 
করিবে । যতি এরূপ উপগত হইলে মরণেই তাহার 

শুদ্ধি হইবে। কিংবা লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া সে শুদ্ধিলাভ 
করিবে। বীধ্যপতনে গুহস্থগণ সহত্র গায়ন্ত্রী জপ করিয়। 

শুদ্ধ হইবে। বানপ্রস্থী বীধ্যপতনে ছুই সহজ্র গায়ত্রী 

জপ করিবে । সেইস্থলে যদি স্বেচ্ছীয় শুক্রপাত করে, 
তবে দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ জপাদি করিতে হইবে। 

পরিব্রাজকগণের চক্ষু উত্পাটনেই গশুদ্ধিলাভ হয় 
জাঁনিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অনলসভাবে পূর্বোক্ত বিধিতে 
প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবেন। প্রায়শ্চিন্ত না করিয়। 

পাপকন্মে নিরত থাকিলে শত অধুতসংখ্যক কল্পকাল 



১৩৪ 

ব্রতং দ্বাদশবর্ধাণি চরেদ ব্রহ্গব্রতোদিতম্। 

আচার্ধ্য-দেব-বিপ্রাণাং হত্বা! চ দ্বিগুণং চরে 1৩৩৪ 

হোমধেনুং প্রসৃতাঞ্চ দানে চ সমলউ-কতাম্। 

উপভুক্তাং বৃষেণাপি তাঞ্চ দ্বাদশবাধিকম্ ॥৩৩৫ 
নি্পীড়নং বাহপি তেষু দীপেষল্লমতক্দিতঃ | 
শরণাগত-বাল-ক্্রীঘাতুকৈঃ সংবঙেন্ন তু ॥৩৩৬ 
চীর্ণব্রতানপি চরন্ কৃতস্বানপি সর্বদা | 
অগ্নিদাং গরদাং চ্তীং ভর্তৃত্ীং লোকঘাতিনীম্ ॥৩৩৭ 

হিং্রয়ংস্ত বিধানস্ত্রীং হত্ব। পাপং ন গচ্ছতি। 

আধ্য-শা্ 

আততায়িনমায়াস্তং হন্যাদেবাবিচাবয়ন্। 
নাততায়িবধে দোষে হস্তুর্ভবতি কশ্চন ॥৩৩৯ 
প্রখ্যাতদোষঃ কুবাত পরিত্যক্তং যথোদিতম্। 
অনভিখ্যাতদোষস্ত রহস্াব্রতমাচরেশ ॥৩৪০ 

কণ্ঠমাত্রজলে স্থিত্ব। রামমন্ত্রং সমাহিতঃ | 
জপেদ্ বা দশসাহত্রং ব্রন্মহা শু দ্ধিমাপু, যা ॥৩৪১ 

স্বরাঁপঃ স্বর্ণহারী তু জপেদফটাক্ষরং তথা । 
লক্ষং জণ্ত। কৃঙ্কমন্ত্রং মুচ্যতে গুরুতল্লগঃ ॥৩৪২ 

উপোষ্থান্তর্জলে স্থিত্বা বাহ্ুদেবমনুং শুভমূ। 

গুরুং বা বাল-বুদ্ধান্ বা শ্রোত্রিয়ং বা বহুশ্রন্তম্ ॥৩৩৮ জপেদ্ দ্বাদশসাহত্রং গো্সঃ প্রধতমানসঃ ॥৩৪৩ 
৯ দপ্প্প্প্পি৯ ০০ পাপা চা াশাপীশীস্পীত তি পাপী তা পাশ পিপলস পাপা 

নরকে বাস করিতে হয়। বৎসরকাল নিরন্তর গোচর্্ম 

পরিধানপূর্বক গোহত্যাকারী পঞ্চগব্য পান করিয়া 
শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। গুরুতল্লগামীদেরও তাদৃশ 

প্রায়শ্চিন্ত। গোহত্যাকারী ব্যক্তি গোমুত্র দ্বার! সান করত 

গোমুত্র পান করিয়া জলের দ্বারা আচমন করিবে এবং 

প্রতিদিন সমাহিত মনে শ্ীবিষ্ণুর সহজ্র নাম পাঠ করত 
রাত্রিতে গরুর মজলচিন্তা করিতে করিতে গোষ্ঠে শয়ন 

করিবে। ব্যাপ্রাদি দ্বারা গরু ধুত হইলে কিংবা গরু পন্কে 

নিপতিত হইলে তজ্জন্য ব্রতাচরণ করিবে, তাহার 
উদ্ধারকল্পে প্রাণকেও পরিত্যাগ করিবে ।৩১৬-২৯ 

তাহার দ্বারা সেই ব্যক্তি শুদ্ধিলাভ করিবে, এইরূপ 

যে ব্যক্তির ব্রত অসম্পর্ণ আছে, সেই ব্যক্তিও ত্রতের 

অবসানে গো দান করিয়। শুদ্ধি লাভ করিবে । গরুর 

মালিককে গো দান করিয়া পরে উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান 
করিবে। তিনদিন উপবাস করিয়া একটি বুষ ও দশটি 
গরু দান করিবে। হলবদ্ধনরজ্জ,দ্বারা, গৃহদাহাদি দ্বারা 

বা শকটা'দিতে নিযুক্ত অবস্থায় কোনও গরু যদি নিহত 
হয়, তবে গোহত্যা মনে করিয়া ত্রৈবাধিক ব্রতের অনুষ্ঠান 
করত প্রীয়ষ্চি করিবে । ছুই বর্ষবয়স্ক বুষকে জ্ঞানপূর্বক 

হত্যা করিলে অথবা কপিল! বা! গভিণী গরুকে হত্যা 

করিলে আত্রবস্্র বা চর্ম দ্বারা আবৃত দেহে পূর্বোক্ত 
_বিধিমতে দ্বাদশবাধ্বিক ব্রত করিবে ।৩৩১-৩৩ 

এরূপ পাপক্ষয়ের জন্য ব্রদ্মহত্যাকারীর মত দ্বাদশবর্ষ- 

সাধ্য ব্রত পালন করিবে । আচাধ্য, দেবতুলা কৌন ব্যক্তি 

(কিংবা দেবপ্রতিমা ভঙ্গ করিলে ) এবং অন্য ব্রাহ্ষণকে 

হত্যা করিলে এ ব্রতের দ্বিগুণ আচরণ করিবে । হোমধেন্ব 
বা প্রস্থতা গো কিংবা দানের জন্য সমলক্কৃত বা বুষের দ্বার! 

উপভুক্ত গৌরুর বধে এরূপ দ্বাদশবাঁধিক ব্রত করিবে । 
অথব] তাদৃশ গরুকে উৎপীড়ন করিলে দোষের অল্পতাহেতু 
অনলসভাবে ব্রতাঁচরণ করিবে। শরণাগত,বালক ও নারীর 
হত্যাকারীর সহিত একত্র অবস্থান করিবে না ।৩৩৪-৩৬ 

এইরূপ সম্কল্লিত ব্রতভঙ্গকারী এবং কৃতত্পগণকে সর্বদ! 

পরিত্যাগ করিবে । অগ্লিদাহকারিণী, ব্ষদানকারিণী, 

অত্যন্ত কোপন-স্বভাঁবা, স্বামীহত্যাকারিণী, লোকহত্যা- 
কারিণী স্ত্রীকে হিংসা করিলে কিংবা ব্যাভিচাররতা 
গুরুপাপকারিণী স্ত্রীকে হত্যা করিলেও পাপ হইবে ন!। 
গুরু, বালক, বৃদ্ধ, সতকুলসম্ভৃত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কিংবা 
বহুশান্ত্রে পারদর্শীই হউন, যদ্দি তিনি আততায়ীরূপে 
হিংসাজনক কাধ্য করিবার জন্য আগত হন, তীহাকে 

বিচার না করিয়া তত্ক্ষণাৎ হত্যা করিবে । এইরপ 

আততায়ীর বধে বধকর্তীর কোনও পাপাদি দৌষ হইবে 
ন।। দৌষকীর্তনাদি দ্বারা পাপকারার দোষ প্রখ্যাপন 

করিয়া ষথাশান্ত্র তাহাকে পরিত্যাগ করিবে । যাহার 

দো কীন্তিত ন1 হয়, সে একান্তে যথোক্ত ব্রত আচরণ 

করিবে । অথবা ব্রহ্ষহত্যাকারী কণ্টপরিমিত জলে 
অবস্থানপূর্ক সমাহিত মনে দশহাজার রামমন্ত্র জপ 



বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

অসংখ্যানি চ পাপানি অনুস্তান্তপি যানি চ। 

চিত্তস্থে৷ ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্বং হরতি তৎক্ষণাৎ ॥৩৪৪ 

একাদশ্যুপবাঁসস্ত ফলং প্রাপ্মোতি মানবঃ | 

আধাটাদিচত্ীসের্ম কৃতে ভূক্ত। জিতেক্ররিয়ঃ ॥৩৪৫ 

দুপ্ধান্ধৌ শেষপর্য্যন্কে শয়ানং কমলাপতিমৃ। 
্যাত্বা সমর্চযেন্সিত্যং মহত্তির্মচ্যতে হাঘৈঃ ॥৩৪৬ 

ইতি রহস্থপ্রায়শ্চিতবর্ণনম্ ॥ 

অথ মহাপাপাদি প্রায়শ্চিতবর্ণনম্ ॥ 

রজন্বলাং সৃতিকাঞ্চ চগ্ডালং পতিতং তথা । 

পাষগ্ডিনং বিকর্মস্থং শৈবং স্পৃষ্টাহপ্যকামতঃ ॥৩৪৭ 

গোমধযেনানুলিপ্তাঙ্গঃ মবাসা জলমাবিশেৎ ! 

গায়ত্র্যষ্টশতং জণ্ত। ঘুতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥৩১৮ 

স্পৃষ্ট। তু কামতঃ স্াত্বা চরেহ সান্তপনং ব্রতম্। 

শশী শি পিন সি 

করিলে শুদ্ধ হইবে । স্থরাপায়ী, স্ব্ণাপহারী অথবা 

গুরুতল্লগাঁমী ব্যক্তি অধ্টাক্ষর কষ্ণমন্ত্র লক্ষবার জপ করিলে 

শুদ্ধ হইবে। গো হত্যাকারী বিশুদ্ধমনে উপবাস 

করত জলমধ্যে অবস্থানপূর্ক মঙ্গলময় বাশ্ুদেব-মন্ত্ 

দ্বাদশহাজার সংখ্যক জপ করিবে ।৬৩৭-৪৩ 

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ চিত্তস্থ হইলে অর্পাৎ একা গ্রমনে 

ধ্যানাদি দ্বারা চিন্ত তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইলে তিনি 

চিত্গত অসংখ্য পাপরাঁশি যাহা বলা হয় নাই, সেই 

সমস্ত পাপসমূহ তঙ্ক্ষণা্ নষ্ট করিয়া দেন ।৩৪৪ 
একাদশীতে যথাবিধি উপবাঁসের ফল মানব প্রীপ্ত 

হইয়া থাকে । আধষাঢ়াদি চারিমাসে জিতেক্দ্রিয় হইয়া 
আহারের অনস্তরও দুগ্ধসমুদ্রে অনস্তপধ্যঙ্কে শয়ান 

কমলাপতিকে ধ্যান করত নিত্যপূজা করিলে মহাপাপ 

হইতেও মুক্ত হওয়া যাঁয়।৩৭৫-৪৬ 
রহস্থপ্রায়শ্চিত্তবিধিবর্ণন সমাপ্ত | 

জথ মহাপাপাদি প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম্ 
রজন্বলা, সূতিকা (প্রসবের অস্তে অশুচি নারী ), 

চগ্ডাল, পতিত, পাঁষণ্তী, বিরুদ্ধকন্দীকারী ও শৈবকে 

১৩৫ 

শ্বপচং পতিতং স্পৃষ্ট গোপালব্যজনাদূতম্ ॥৩৪৯ 
বিডবরাহং শুনং কাকং গর্দভং যুপমেব চ। 

মগ্তং মাংসং তখৈবোষ্টরং বিশ্মত্রং দশমেব চ ॥৩৫০ 
করকং জলফেনঞ্চ বৃক্ষনির্য্যাসমেব চ | 

কলঞ্জং লশুনঞ্চানুগচ্ছতি স্বস্য শুদ্ধায়ে ॥৩৫১ 

সচৈলমেকবাহাপঃ সাবিত্রীং ভ্রিশতং জপেশ। 

তৎস্পৃ্ট-স্পৃষ্টিনৌ স্পৃষ্ট। সবাস! জলমাবিশেৎ ॥৩৫২ 
উরধবমাচমনং প্রোক্তং ধর্মবিভিরকলা ষৈঃ | 

উচ্ছিষ্টকেশ-ভন্মাস্থি-কপালং মলমেব চ ॥৩৫৩ 

স্ানাদ্রেধরণীঞ্চেব স্পুষ্ট। স্নানং সমাচরেণু। 
্রক্ষাল্য পাদৌ সংক্রম্য তখৈবাচম্য বারিণা ॥৩৫৪ 
মন্ত্রম্মাজিতজলং স্পৃষ্ট। তাঞ্চ বিশুধ্যতি। 
বিশিষ্টানাঞ্চ বিপ্রাণাং গুরূণাং ব্রতশীলিনাম্ ॥৩৫৫ 

অনিচ্ছায় স্পর্শ করিয়া গোময় দ্বারা শরীর লেপন 

করত সবস্ত্রে জলে প্রবেশ পূর্বক স্নান করিলে শু 
হইবে। এবং অষ্টশতসংখ্যক গায়ত্রী জপ করিয়া ঘ্বত 
ভোজন করিলে বিশুদ্ধ হইবে । স্বেচ্ছায় উহাদিগকে 
স্পর্শ করিলে সান্তপন ব্রতের আচরণ করিবে। 

গোলোমের ব্জনকারী চগ্ডাল ও পতিতকে স্পর্শ 

করিলে কিংবা বিষ্ঠাভোজী বরাহ, কুকুর, কাক, গার্দভ, 
যুপকাষ্ঠ, মণ্ভ, মাংস, উট্ট, বিষ্ঠা, মূত্র, বরফ, জলের ফেনা, 
বৃক্ষের আটা, কলগ্ত ( মাদকপযু্সিত আমানী ) ও লশুন 
ভোঁজনাদি নিমিত্ত ঘটিলে শুদ্ধির জম্য একবন্ত্র হইয়া 

জলে প্রবেশপূর্ক স্নান করত তিনশত গায়ত্রী জপ 

করিবে । ইহাদের স্পৃষ্ীব্যক্তিকে কিংবা স্পর্শকারীকেও 
স্গর্শ করিলে সবন্সে জলে স্নীন করিবে এবং স্নানানস্তর 

আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে নিম্পাপ ধর্মজ্ঞগণ এইরূপ 

বলেন। উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি, কেশ, ভস্ম, অস্থি, কপাল মল 

এবং স্নানজলের দ্বারা ভিজা মাটি স্পর্শ করিলে সান 
করিয়। শুদ্ধ হইবে। পরে পাদপ্রক্ষালন করিয়া ও 

জলের দ্বারা আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে ।৩৪৭-৫৪ 



১৩৬ 

বিনীততরাণামুচ্ছিষটং স্পষ্ট স্ানং সমাচরে। 
শৈবানাং পতিতানাঞ্চ বাহ্যানাং ত্যক্তকর্মণাম্ ॥৩৫৬ 
উচ্ছিষ্টম্পর্শনং কৃত্বা চরেচ্চান্্রায়ণব্রতম্ । 
উচ্ছিষ্টেন স্বয়ং চান্যমুচ্ছিষ্টং ষগ্কামতঃ ॥৩৫৭ 
স্পৃষ্ট। সচৈলং স্বাত্ব! চ সাবিত্র্যষ্টশতং জপেহু | 
কামতশ্চাচরে কৃচ্ছং ব্রহ্মকৃর্চং দ্বিজোত্মঃ ॥৩৫৮ 
রাজানঞ্চ বিশং শুদ্রং চরেচ্চান্দ্রায়ণং দ্বিজঃ | 

তো চ স্াত্বা চরে কৃচ্ছং গাং বা 
দদ্যা্ পয়স্থিনীমূ ॥৩৫৯ 

উচ্ছিষ্টিনং স্পৃশন্ শৃন্েমুচ্ছিটং শ্বানমেব চ। 
সবাসা জলমাপ্লুত্য চরে সাস্তপনব্রতম্ ॥৩৬০ 

তত্রাপি কামতঃ স্পৃষ্ট? পরাকছয়মাচরেগু | 
পঞ্চগব্যং পিকেচ্ছুদ্রেঃ স্নাত্বা নগ্যাং বিধানতঃ ॥৩৬১ 

চগ্ডাঁলং পতিতং মগ্যং সৃতিকাঞ্চ রজন্বলাম্। 
উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টঃ পরা কত্রয়মাচরেশড ॥৩৬২ 

মন্ত্রের দ্বারা সম্যক মাজ্ভিত জলকে স্পর্শ করিয়া 

পূর্বোক্ত দ্রব্ম্পর্শকারী শুদ্ধ হইবে। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, 
গুরু, ব্রতপরায়ণ কিংবা অত্যান্ত বিনীত লোকেরও উচ্ছিষ্ট 
স্পর্শ করিলে সান করিবে । শৈব (কাপালিক), পতিত, 

ধর্্মবাহা ও সন্ধযাদি কৃতাকন্ম্নত্যাগকারী ব্যক্তিদের উচ্ছিষ্ট 

স্পর্শ করিয়া চান্দ্রায়ণব্রতের আচরণ করিবে । অনিচ্ছায় 

উচ্ছিষ্টব্যক্তি যদি অন্য উচ্ছিষ্টব্যক্তিকে স্পর্শ করে, তবে 
তাহারা সবন্ত্র স্নান করিয়া অফ্টশতসংখ্যক গায়ত্রী জপ 

করিবে । শেচ্ভীয় স্পর্শ করিলে ব্রাহ্ষণোত্তম শুদ্ধিকামী 

হইয়া ব্রহ্মকুঙ্চনামক কৃচ্ছ_ব্রত করিবে ।৩৫৫-৫৮ 

ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টহত্তে ক্ষবিয় রাজা, বৈশ্য বা শুদ্রকে 
স্পর্শ করিলে চান্দ্রীয়ণ করিবেন। তাহারা উভয়ে 

স্নান করত কুচ্ছ_চী্দীয়পব্রতের পর দুগ্ধবতী ধেনু দান 
করিবেন ।৩৫৯ 

উচ্ছিশূত্র বা কুকুরকে স্পর্শ করিলে পরিহিতবস্ত্োর 

দহিত জল গুবেশ করত স্নান করিয়া সাম্তপনত্রতের 

আচরণ করিবে ।৩৬০ 

আর্্য-শাস্ক 

উচ্ছিষ্টেন চিরং কালমুযিত্বা স্নানমাচরেশু | 
উচ্ছিষ্টাশৌ৮মরণে চরেদব্দং ছ্বিজাতয়ঃ ॥৩৬৩ 

রজন্বলা সৃতিকা বা পঞ্চত্বং যদি চেদ্ গতা। 

পঞ্চগব্যৈঃ স্বাপযিত্বা পাবমান্যৈদ্বিজোত্তমাঃ ॥৩৬৪ 
প্রত্যচং কলশৈঃ স্্াপ্য সপবিব্রৈর্জলৈঃ শুভৈঃ। 
শুভ্রবন্ত্্ণ সংবেষ্ট্য দাহং কৃর্য্যাদ্ বিধানতঃ ॥৩৬৫ 
চণ্ডালা€ ব্রাঙ্মণাৎ সর্পাৎ ক্রব্যাদাছুদকাদিভিঃ 
হতা নামপি কুর্বাত পুর্ববদ্ দ্বিজপুঙ্গবঃ ॥৩৬৬ 
তত্রাপি কামতঃ কুর্ধ্যাৎ ষড়ব্দং তম্ত বান্ধবাঃ। 
বিষাোর্ঘনশস্ত্রাগ্ঠৈরাত্মানং যদি ঘাতয়ে ॥৩৬৭ 
গোশতং বিপ্রমুখ্যেভ্যো দগ্াদেকং বৃষং তথা । 
নারায়ণবলিং কৃত্বা সর্মপ্যৌধ্ব দেহিকম্ ॥৩৬৮ 
রজন্বলা তু যা নারী স্পুষ্ট। চান্াং রজন্বলাম্। 
চগ্াঁলং পতিতং বাইপি শুনং গর্দভিমেব চ ॥৩৬৯ 

তাবু তিষ্ঠেনিরাহার! চরে সান্তপনং ব্রতম্ | 

স্তেচ্ছায় এ শুদ্রাদিকে স্পর্শ করিলে দুইটি পরাক 
ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। শূদ্র পঞ্চগব্য পান করত 
যথাঁবিধি নদীতে সান করিয়া শুদ্ধ হইবে ।৩৬১ 

উচ্ছিষ্টব্যক্তি চগ্ডাল, পতিত) মচ্য, সূতিকা ও 

রজস্বলাকে স্পর্শ করিলে তিনটি পরাকব্রতের আচরণ 

করিবে । উচ্ছিষ্টহস্তে দীর্ঘকাল থাকিলে স্নান বিখেয়। 

উচ্ছিষ্ট ও অশোচ অবস্থায় মৃত্যু হইলে বার্ষিক ব্রতের 
আচরণ করিবে ।৩৬২-৬৩ 

রজস্বলা বা প্রসবাস্ত অশৌচবিশিষ্টা নারী যদি 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে পঞ্চগব্যের দ্বারা এ স্বৃত 

নারীকে ন্নান করাইয়া পাঁবমানীসুক্তের প্রাতিমন্ত্রে কলস 
দ্বারা কুশসমগ্িত পবিত্র জল দ্বারা স্নান করাইয়া শুভ্রবস্থ 
বেষ্টন করত যথাবিধি দাহ করিবে ।৩৬৪-৬৫ 

চগ্ালঃ ব্রাহ্মণ, সর্প, রাক্ষসাদি দস্থ্য বা জলমগ্রাদি 

দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে পূর্বোক্ত নিয়মে আানাদি করাইয়। 
অনস্তর দাহ করিবে ।৩৬৬ 

বিষ প্রভৃতি ও তীব্র শঙ্ত্রাদি দ্বারা যে ব্যক্তি স্বেচ্ছা 



বদ্ধহারীত-স্ৃতিঃ 

স্পৃষ্টাইপ্যকামতঃ স্থাত্বা পঞ্চগব্যৈঃ শুভৈর্জলৈঃ ॥৩৭ 
চাতুর্বপ্যস্য গেহেষু চগ্ডালঃ পতিতোহুপি বা । 

১৩৭ 

যদ্গুহে পাতকোত্পত্তিস্তত্র মতন দাহয়েশু। 

ত্যজেদ্ বা সন্গিকৃষ্টাচ্চ শুদ্ধিখ্ঃবাত্মনস্ততঃ ॥৩৭৭ 
অস্তর্বত্বী ভবে দা! চে কথং স্তাত্তত্র নিষ্কৃতিঃ ॥৩৭১ দঙ্বন্ধাচ্চৈব সংসর্গাত্তল্যমেব নৃণামঘমূ । 

তদ্ গৃহন্ত পরিত্যক্ত] দগ্ধ বাহন্যাত্র সংস্থিতঃ। 
ংসর্গোক্তপ্রকারেণ প্রায়শ্চিত্বং সমাচরেশ ॥৩৭২ 

পৃথক্ পৃথক্ প্রকুবীরন্ সর্বগৃহনিবাদিনঃ | 
দারাঃ পুত্রা্চ সুহৃদঃ প্রায়শ্চিভং যথোদিতমূ ॥৩৭৩ 

সভভূকাণাং নারীণাং বপনস্ত বিবজর্ষেৎ | 
সর্বান্ কেশান্ সমুদ্ধত্য চ্ছেদয়েদঙ্গুলিভ্রয়ম্ ॥৩৭৪ 

কেশানাং রক্ষণার্থায় দ্বিগুণং ব্রতমাচরেৎ | 
প্রায়শ্চিতে তু সম্পূর্ণে কৃত্বা! সান্তপনং ব্রতথ্ ॥৩৭৫ 

্রহ্মকৃর্চোপবাসং বা বিশুধ্যন্তি তদেনসঃ। 
অর্বাকৃ সংবসরাধাতত, গৃহদাহং ন চোদিতম্ ॥৩৭৬ 

নিজেকে হতা করে, তাহ] হইলে সেই ব্যক্তির বাহ্ধবগণ 

ষড়বর্ম যাবৎ ব্রতানুষ্ঠান করিবে এবং শ্রেষ্ঠ ব্রা্মণকে 
শতসংখ্যক ধেনু ও একটি বৃষ দান করিবে । পরে নারায়ণ- 

বলি (যাগ) করিয়া সমস্ত ওর্ধদৈহিক শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন 

করিবে । রজন্গলা নারী অন্য রজশ্বল৷ নারীকে স্বেচ্ছায় 

স্পর্শ করিলে অথবা চণ্ডাল, পতিত, কুকুর কিংবা গর্দভকে 

স্পর্শ করিলে নিরাহারে থাকিয়া সীন্তপনব্রতের আচরণ 

করিবে; আর অনিচ্ছায় স্পর্শ করিলে তড়াগাদির 

পবিত্র জলে স্ত্রান করিয়া পঞ্চগব্যপানে শুদ্ধ হইবে। 

চাতুর্বণ্য অর্থাৎ ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রের গৃহে 
চগ্ডাল বা পতিতনারী উপভুক্তা হইয়৷ যদি গণ্ভিণী হয়, 

তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ হইবে ?৩৬৭-৭১ 

সেই গৃহ পরিত্যাগপূর্বক তাহ দগ্ধ করিয়া অন্যত্র বা 
করিবে এবং তাদৃশ সংসর্গ-প্রকরণোক্ত প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান 
করিবে। গুহবাপী সকলব্যক্তিই-ন্ত্রী, পুত্র, বন্ধুগণ 
সকলেই পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত করিবে ।৩৭২-৭৩ 

সধবা স্ত্রীদের সর্বমুগ্ডন নিষিদ্ধ। তাহাদের সমস্ত 
কেশ একত্র ধরিয়া তাহার অগ্রভাগ হইতে তিন অঙ্গুলি 

কেশ ছ্দেন করিবে ।৩৭৪ 

তম্মা সংসর্গসন্বন্ধান্ পতিতেষু বিবর্জয়ে ॥৩৭৮ 
চগ্ডালপতিতাদীনাং তোয়ং যন্ত্র পিবেন্নরঃ। 
পরাকং কামতঃ কৃর্্যাদ্ ব্রন্মকুর্চমকামতঃ ॥৩৭৯ 
অভ্যাসে তু ষড়ব্দং স্যাচ্চান্দ্রায়ণমকামতঃ। 

চাগ্ডালানাং তড়াগে বা নদীনাং তীর্ঘ এব বা ॥৩৮০ 

স্াত্বা পীত্বা জলং বিপ্রঃ প্রাজাপত্যমকামতঃ | 

কামতস্ত পরাকং বা! চাল্দ্রায়ণমথাপি বা ॥৩৮১ 

অভ্যাসে তু ব্রতং পূর্ণ ষড়ব্দং স্যাদকামতঃ। 
সর্বেষাং প্রতিলোমানাং গাত্বা সান্তপনং চরে ॥৩৮২ 
চান্দ্রায়ণং পরাকং বা! ত্র্যব্দং বাপি যথাক্রমমূ । 
ভোজনে গমনেহপ্যেবং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরে ॥৩৮৩ 

যদি যুগ্ডন না করিয়া সমস্ত কেশই রক্ষা করিতে 

ইচ্ছা করে, তবে ছিগুণ ব্রতাঁচরণ করিবে। যথোক্ত 
প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিয়া সাস্তপনব্রত 
আচরণ করিবে । কিংবা ব্রহ্ষকৃচ্চ পানদ্বারা উপবাস 
করিলে পাঁপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে । সংবৎসরের 
অদ্ধাংশের পূর্বে গৃহদাহ শান্ত্রবিহিত নহে ।৩৭৫-৭৬ 

যে গৃহে তাদৃশ পাঁপ অনুষিত হয়, সেই গৃহ সষত্ে 
দক্ষই করিবে এবং তৎসন্নিহিত গৃহও ত্যাগ করিবে। 
তাহ! হইলে স্বীয় সংসর্গপপ হইতে মুক্ত হইতে 
পারিবে । পাঁপকারীর পাপ যাদৃশ, তাহার সম্বন্ধ বা 
সংসর্গ দ্বারাও তাদৃশ পাঁপ হইয়া থাকে । অতএব পতিত 
ব্যক্তির সর্বরকম সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবে ।৩৭৭-৭৮ 

চণ্ডাল বা পতিত প্রভৃতি ব্যক্তির জল স্বেচ্ছায় পান 

করিলে পরাকত্রতের এবং অনিচ্ছায় করিলে ব্রন্ধকৃর্চের 
অনুষ্ঠান করিবে ।৩৭৯ 

পুনঃ পুনঃ করিলে ষাঁড় বাধিক ব্রত করিবে। তাহা 
অনিচ্ছায় করিলে চান্্রায়ণ করিবে। চাণালজাতি- 
কর্তৃক নিম্মিত জলাশয়ে বা তত্স্বামিক নর্দীর ঘাটে স্বান 

করিয়া ব্রাহ্মণ সেই জল পান করিলে অনিচ্ছাকৃতভাবে 



শপ ০০৯৭ শান 

১৩৮ 

চাগডাল-পতিতাদীনাং গৃহ্ষন্নমপি দ্বিজঃ। 
ভুক্ত।াহব্দমাচরেও কৃচ্ছ,ং চান্দ্রায়ণমকামতঃ ॥৩৮৪ 

চাগ্ালবাটিকায়াস্ত স্প্। ভূক্তাহপ্যকামতঃ | 
চরে সান্তপনং কৃচ্ছং চান্দ্রাযণমথাপি বা ॥৩৮৫ 

চগডালবাটিকাযাস্ত মৃতস্তাব্দং বিশোধনম্ | 
স্নাপনং পঞ্চগব্যৈশ্চ পাবমান্যৈঃ শুভৈর্জলৈঃ ॥৩৮৬ 
শুদরোন্ং সুতিকান্নং বা শুনা স্পুষঞ্চ কামতঃ | 
ভুক্ত! চান্দ্রায়ণং কৃচ্ছ,ং পরাকং বা সমাচরেত ॥৩৮৭ 

জলং পীত্বা তয়োবিপ্রঃ পঞ্চগব্যং পিবেদ্ দ্ব্যহমূ। 
চগ্ডালঃ পতিতো! বাপি যস্মিন্ গেহে সমাবিশেৎ | 
ত্যক্ত। 'স্বম্মযভাগ্তানি গোভিঃ সংক্রময়েহ ত্র্যহম্ ॥৩৮৮ 
মাসাদুধ্বং দশাহন্ত দ্বিমালং পক্ষমেব বা। 
ষম্মাসাত্ত, তথা মাসং গবাং বৃন্দং নিবেশয়ে ॥৩৮৯ 

প্রাজাপত্য করিবে এবং স্বেচ্ছায় করিলে পরাক বা 

চান্দ্রায়ণব্রতের আচরণ করিবে ।৩৮০-৮৯ 

অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে পুনঃ পুনঃ করিলে ষাঁড়- 
বাধিক ব্রত সম্পূর্ণ করিবে। সমস্ত প্রতিলোম-জাতির 
জলাশয়াদিতে ম্নান করিয়া সেই জল পান করিলে 

সাম্তপনব্রতের আচরণ করিবে। কিংবা চান্দ্রায়ণ, 

পরাকত্রত বাঁ ব্রেবাধিকব্রত যথাক্রমে কবিবে। তাহাদের 

অন্নভোজনে এবং স্ত্রীগমনেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। 
চাগডাল কিংবা পতিত প্রভৃতির গৃহে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ 
অন্নভোজন করিলে এক বৎসর কুচ্ছ, চান্দ্রায়ণ করিবে । 

চীণ্ধীলের গৃহে অনিচ্ছায় শায়িত বা নিত্রিত হইলে 
সাস্তপন বা কৃচ্ছুচান্দ্রীয়ণ করিবে ।৩৮২-৮৬ 

চীশ্াঁলের বাড়ীতে যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহাকে 

পঞ্চগব্য দ্বারা এবং পাবমানীসৃক্ত দ্বারা পবিত্র জলে 
স্নান করাইয়া! দাহাদি করিলে তাহার বিশুদ্ধি হইবে। 

শুত্রাঙ্গ বা সূতিকীশৌচবিশিষ্টা নারীর অন্গ স্বেচ্ছায় 
ভোজন করিলে অথবা ভোজনানৃস্তর কুকুরস্পৃষ্ হইলে 
কৃচ্ছ, চান্দ্রায়ণ কিংবা পরাকব্রত করিবে 1৩৮৭ 

চাগাল ও পতিতব্যক্তির জল পান করিলে ব্রাহ্মণ 

আধ্য-শান্র 

উ্বন্ত দহনং প্রোক্তং লাঙ্গুলেন চ খাতনম্। 
্রহ্মকৃর্চং তথা কৃচ্ছং চান্দ্রায়ণমথাপি বা! ॥৩৯০ 

অতিকৃচ্ছং পরাকঞ্চ ত্র্যব্দং বাপি সমাচরেত | 

মড়বমূধ্বং ষণ্মাসাৎ প্রায়শ্চিত্ং সমাচরেত ॥৩৯১ 

বশুসরাদুধ্বং সম্পূর্ণ ব্রতমেবাচরেদ্ বুধঃ। 
অমেধ্য-শব-চণ্ডাল-মগ্য-মাংসা দিদুষিতাঁত ॥৩৯২ 

কুপাদুদ্ধত্য কলশৈঃ সহঅং রেচয়েজ্জলমূ। 
নিক্ষিপ্য পঞ্চগব্যানি বারুণৈরপি মন্্রয়ে ॥৩৯৩ 

তডাগস্তাপি শুধ্যর্থং গোভি? সংক্রামযেজ্জলম্ । 

ধান্যান্ত ক্ষালনাচ্ছুদ্ধিরাহুল্যং প্রোক্ষণাদপি ॥৩৯৪ 

রসানাস্ত পরিত্যাগশ্চাণ্ডালাদি প্রদৃষণাণ্ড। 

প্রাসাদদেবহর্ম্যাণাং 6গ্ডালপতিতাদিষু ॥৩৯৫ 

তিনদিন শুধু মাত্র পঞ্চগব্য পান করিবে। চাপগাল বা 
পতিতব্যক্তি যে গৃহে প্রবেশ করে, সেই গৃহের সৃুম্ময় 
ভাগুগুলি পরিত্যাগ করিয়! এঁ গ্ুহে তিনদিন গো-চাঁরণ 
করাইবে। কিংবা একমাস দশদিন, দুই মাস, আড়াই 
মাস, ছয়মাস বা ততোধিক একমাঁস অর্থাৎ সাতমাস 
গোসমুহকে এ গৃহে সংস্থাপিত করিবে 1৩৮৮-৮৯ 

অতঃপর এ গৃহ দাহ করিবে এবং লাঙ্গলের দ্বারা 

(ভিত্তি) উৎখাত (চাঁষ) করিবে। তারপর ব্রহষকৃচ্চ, 
কুচ্ছ-চান্দ্রীয়ণ বা পরাকব্রত আচরণ করিবে ।৩৯০ 

অতিকৃচ্ছ, বা তিনবতসরব্যাপী পরাঁকব্রতের 

আচরণ করিবে। ছয় বতসর ছয় মাস প্রায়শ্চিত্ত 

করিবে । তাহাতে অসমর্থ হইলে একবতসরের অধিক 

(১॥ বৎসর) কাল সম্পূর্ণ ব্রত আচরণ করিবে । অপবিত্র 

বন্ত, শব, চগ্াল ও মদ মাংসাদি দ্বারা কৃপাদি 
জলাশয়ের জল দূষিত হইলে এ কৃপাদি হইতে 
সহশ্জ কলস জল উত্তোলিত করিয়া ফেলিয়৷ দিবে এবং 
তাহাতে পঞ্চগব্য নিঃক্ষেপ করত বারুণ-মন্ত্র দ্বারা 

অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহা! শোধিত করিবে ।৩৯১-৯৩ 

শবাদি দ্বারা অণুচি জলাশয়ের শুদ্ধির জন্য পূর্বোক্ত 



বদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

গস্তঃপ্রবিষেয়ু তদা শুদ্ধি স্াৎ কেন কর্মণ! | 
গোভিঃ সংক্রমণং কৃত্বা গোমৃত্রেণৈব লেপয়েশ ॥৩৯৬ 
পুণ্যাহং বাচয়িত্বাৎথ ততোযৈরদর্ভলংযুতৈঃ । 
সম্প্রোক্ষ্য সর্বতঃ পশ্চাদেবং মহাভিষেচয়ে ॥৩৯৭ 

পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপযিত্বাইথ বৈষ্ণবঃ | 
প্রত্যুচং পাবমান্যৈশ্চ বৈষণবৈশ্চাভিষেচয়ে€ ॥৩৯৮ 
অক্টোত্তরসহত্রং বা শতমস্টোত্তরং তু বা। 
চত্রভির্বৈষবৈর্মন্ত্ৈঃ স্নাপ্য পুষ্পাঞ্জলিং তথা ॥৩৯৯ 

ীসুক্তেন তদা দিব্যে্দাম্নীরাজনং ততঃ। 
অবৈষ্ণবম্পর্শনেহপি এবং কুর্বাত বৈষ্ঞবঃ। 
ভিন্নে বিম্বে তথা দগ্ধে পরিত্যক্তিব তং গৃহে ॥৪০০ 

পাপ ০ এপস শালা ০৮ পাসীশী 

জল উত্তোলনাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের পর গরুসমূহকে এ জলে 
অবতরণ করাইবে। তাদুশরূপে ধান্ত অশুচি হইলে 

প্রক্ষালনের দ্বারাই তাহার শুদ্ধি হইবে। রাশিকৃত ধান্য 

হইলে জলপ্রোক্ষণেই শুদ্ধ হইবে । চগ্ালাদি দ্বারা পক 

অন্নরসাদি দুষ্ট হইলে তাহ পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

চগাল বা পতিতব্যক্তিপ্ন প্রবেশাদি দ্বারা প্রীসাদ ব! 

দেবমন্দির অপবিত্র হইলে কিরূপে তাহাকে শুদ্ধ করা 

যায়-_এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন; তন্মধ্যে রক্ষিত গরুগণের 

বৈদেহীং বৈষ্কবীমিষ্ট পুনঃ স্থাপনমাচরেত | 
চোরাঘ্যপনৃতৈর্নষ্টে বাস্ুদেবং যজেচ্চরুম্ ॥৪০১ 
স্থানান্তরগতে বিন্বে পুনঃ স্থাপনমাচরেৎ । 
তোয়াধিবাসনং বেগ্যামধিরোহণমেব চ ॥৪০২ 

নয়নোম্মীলনং দীক্ষাং বর্জযিত্বাইন্যমাচরেগ | 
পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়িত্বা পঞ্চত্বকৃপল্পবাঞ্চিতৈঃ ॥৪০৩ 
মঙ্গলদ্রব্যসংযুক্তৈরদ্ভিঃ সমাভিষেচয়ে। 
সুক্তৈশ্চ ব্রহ্মণম্পত্যে রবিগৈর্বৈষবীনস্তথা ॥৪০৪ 
চত্ুতির্বৈষণবৈর্ম ্ত্ৈঃ পৃথগঞটোত্তরং শতম্। 
বৈষ্থব্যা চৈব গায়ত্র্যা শঙ্খেন স্লাপয়েদ্ বুধঃ | 
ফ্রবসুক্তম্চং স্মৃত্ব! জপন্ সংস্থাপয়েদ্ধরিম্ ॥৪০৫ 

দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবে। চৌরাঁদি মুগ্তি অপহুরণ করিলে 
কিংবা কোনও রূপে মুণ্ডি নষ্ট হুইলে পৃজাদির পর চর 

ৰ দ্বারা শ্রীবিষু্র হোম করিবে (8০০ ১ 

প্রতিযুন্তি অগ্স্থানে অপসারিত হইল পুনরায় 
প্রতিষ্ঠা করিবে। এ প্রতিষ্ঠায় জলাদির অধিবাঁস, 
বেদীতে যথাবিধি আরোহণ সংস্কীর, নয়ন উম্মীলন ও 
দীক্ষা ভিন্ন অন্ধ সমস্তই করিতে হইবে । পঞ্চগব্য দ্বারা 

মুন্তিকে স্নান করাইয়া পঞ্চপল্লব-সংযুক্ত মঙ্গল-দ্রব্যান্বিত 
মুতরধারা সমস্ত অভ্যন্তরভাগ অবলিপ্ত হইলেই শুদ্ধ ৷ ঘট-জলের দ্বারা মুক্তিকে অভিষিক্ত করিবে। ব্রহ্মণ- 
হইবে। পুণ্যাহাঁদি বাচনের পর কুশের দ্বারা জল 
প্রোক্ষণ করত চারিদিকে এ কুশজল অভিমন্ত্রিত করিয়া 

ছিটাইয়! দিবে,-এইরূপে পরে মহাঁভিষেক করাইবে। 
৩৯৪-৯৭ 

পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য দ্বার! প্লান করাইয়া বৈষ্বগণ 
পাবমানীসুক্তের প্রতিমন্ত্র দ্বারা মন্দিরাদি অভিষিক্ত 
কৰিবে। চতুবিধ বিষুমন্ত্র দ্বারা অফৌত্তর সহস্র 
অথবা অফৌোত্বর শতবার তাপৃশভাবে স্নান করাইয়া 
পুষ্পাঞ্জলি দিবে ।৩৯৬-৯৭ 

শ্রীনুক্তের অলৌকিক মন্ত্র বারা আরাত্রিক করিবে। 

অবৈষ্ণবের স্পর্শ হইলে বৈষ্বগণ উক্তরূপ সংস্কার 
করিবে। ভগ্ন কিংবা দগ্ধ হইলে উহা পরিত্যাগ 

করত সেই গৃহে অন্য শ্রীরামপ্রিয়। সীতার মুত্তি যজ্ঞাদি 

৷ ্ পত্য-সূক্ত, সূর্ধ্যসূক্ত, এবং চারিটি বৈষ্ণবমন্ত্র দ্বারা পৃথক্ 
পৃথক্ ভাবে অফ্টোত্তর শতবার অভিষিক্ত করিবে এবং 
শঙ্ছজলের দ্বারা বিঞুঃগায়ত্রী সহকারে স্নান করাইবে। 
ধবসুক্তমন্ত্রের ধ্যান সহকারে জপ করত শ্রীহরিকে 
পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবে ।৪০২-৫ 

তারপর ব্রাঙ্ষণ এ মৃন্তির মন্ত্র দ্বারা কিংব। মূলমন্ত্র 
বারা দেবতাকে বা মন্ত্রকে ম্মরণ করিতে করিতে 
সহত্র পুস্পাঞ্জলি দিবে। পরে আবরণ-দেবতাঁর সহিত 
শ্রীবিষুকে পূজা করিবে ।৪০৬-৭ 

"ইন্দ্রসোমং সোমপতে” ইত্যাদি সর্বশ্রেষ্ঠ সৃক্তমন্্ 
ভক্িপূর্বক জপ করিতে করিতে অন্য দেবতাদের সহিত 
শ্রীবিষুর আরাত্রিক করিবে 1৪০৮ 

প্রদক্ষিণান্তে প্রণাম করত ত্রান্ষণ-ভো জন করাইবে। 



১৪৪ 

ততস্তম্মৃতিমন্ত্রেণ মুলমন্্রেণ বা দ্বিজঃ | 
দগ্যাৎ পুষ্পনহতআ্রাণি দেবতাং ল মনুং স্মরন্ ॥৪০৬ 
পশ্চাৎ সাবরণং বিষ্ঠোরযিত্বা বিধানতঃ ॥৪০৭ 

ইন্দ্রসোমং মোমপতেরিতি সুক্তমনুত্তমম্ | 
জপন্ ভক্ত্যাহ্থ দেবৈস্ত দগ্ামীরাজনং দ্বিজঃ ॥৪০৮ 
প্রদক্ষিণ নমস্কারং কৃত্বা বিপ্রাংস্ত ভোজয়েশ 

অবৈষ্ণবেন বিপ্রেণ শুদ্রেণৈবাচিতে হরৌ। ॥৪০৯ 
সহত্রমভিষেকঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিসহজ্রকম্। 

মহাভাগবতো বিপ্রঃ কৃর্ধ্যাম্মন্ত্র্ধয়েন চ ॥৪১০ 
দেবতোত্রসম্পর্কং বিনা স্বাহরণং হরে 
অবৈষ্ণবানাং মন্ত্রাণাং পক্ষান্নস্ত নিবেদনে ॥৪১১ 

কৃত্বা নারায়ণীমিষ্টিং পুনং সংস্কারমাচরেগু। 
দেশাস্তরগতে বিন্বে চিরকালমনচিতে ॥৪১২ 

অধিবাসাদিকং সর্বং পুর্ববদ্ বৈষবোভমঃ | 
বিষ্বোরুত্সবমধ্যে তু বিছ্যুতস্তনিতসম্তবে ॥৪১৩ 

রথে বিদ্ধে ধ্বজে ভগ্নে বিন্বে চ পতিতে ভুবি। 
গ্রামদাহেহশ্মবর্ষে চ গুরাবৃত্বিজি বৈ মতে ॥৪১৪ 

অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ কিংবা শৃদ্র শ্রীহরিকে পুজা করিলে 
সহত্রবার অভিষেক এবং জহত্স পুষ্পাঞ্জলি দিবে। 
উক্ত মন্র্বয় সহকারে মহাভাগবত ব্রাহ্মণ উহা! করিবেন। 

৪৬৯-১০ 

দেবতার সহিত সন্বন্ধ-ব্যতীত অর্থাৎ ভক্ত ব্যতীত 

অন্য কেহ শ্রীহরির দ্রব্য সংগ্রহ করিলে এবং অবৈষ্ণব-মন্ত 
দ্বারা পক্কীম্নের নিবেদন করিলে নারায়ণ-যাগ করিয়া 

পুনরায় সংক্ষারসাধন করিবে। প্রতিমুন্তি স্থানাস্তরে 
নীত হইলে কিংবা দীর্ঘকাল তীহার পুজা না হইলে 
বৈষবস্রেষ্ঠ অধিবাঁসাদি সমস্ত কর্্মই পূর্বোস্ত বিধানে 
করিবে। গ্রীবিষুুর উত্সবকা'লমধ্যে বিদ্যুূগর্জজন হইলে 
রথ, প্রতিমুত্তি বা পতাকা ভগ্ন হইলে, প্রতিমুন্তি ভূমিতে 
পড়িয়া গেলে, গ্রামদাহ হইলে, প্রচুর শিলাবৃগ্টি হইতে 
থাকিলে, গুরু বা পুরোহিতের মৃত্য হইলে, যথাবিধি 

জনার্দমকে অলঙ্কত না করিয়া পরিণয়ন করিলে 

শাধা-শাই 
নালঙ্কৃতেষু বিধিধু পরিণীতে জনার্দনে | 

অবৈদিকক্রিয়োপেতে জপ-হোমাদিবজিতে ॥৪১৫ 

কুবাত মহতীং শাস্তিং বৈষ্ণবীং বৈষ্ণমোত্মঃ | 
অগ্নিনাশে তু তন্মধ্যে পুনরাদানমাচরেৎ ॥৪১৬ 

কুবাত বৈনতেয়েছ্িং বৈষক্সেনীমথাপি বা। 
শ্ব-শুকরাদিসম্পর্কে পবিভ্রেষ্তিং সমাচরেৎ ॥৪১৭ 

বৈষ্বেস্টিং প্রকৃকীত পষাগ্াদি প্রদুষিতে | 
অক্ষন্য সংপ্লবে বিষ্তোর্যত্র যত্র চ সঙ্করমূ ॥৪১৮ 

তত্র তত্র যজেদিষ্টরিং পাবমানীং দ্বিজোত্তমঃ | 
স্বাপচাবৈস্তথাহন্যৈর্বা মুচ্যতে সর্বকিন্থিষৈঃ ॥৪ ১৯ 

অবৈষ্ণবেন বিপ্রেণ স্থাপিতে মধুসুদনে | 
তদ্রাষ্ত্রং বা ভূপতির্বা বিনাশমুপযান্ততি ॥৪২০ 
কুবাত বাস্থদেবেষ্িং সর্পাপং প্রশাময়ে€। 

মহাভাগবতেনৈব পুনঃ সংস্কারমাচরে 0৪২১ 

সেনেশ-বৈনতেয়াদিনিত্যানাঞ্চ দিবৌকসাম্। 
মুক্তানামপি পুজার্থং বিশ্ানি স্থাপযেদ্ যদি ॥৪২২ 

কিংবা জপ-হোমাদি বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিলে 
বৈষ্ঃবশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মহতী শান্তির ব্যবস্থা করিবে। তন্মধ্যে 
অগ্নির বিনাশ হইলে পুনরায় অশ্মিগ্রহণ করিবে। বৈন- 
তেয়যাগ অথবা বিষক্সেন যাগ করিবে । কুকুর কিংবা 
শুকর দ্বারা স্পর্শাদি সম্বন্ধ হইলে পবিত্র যাগ করিবে । 
পাষগ্ডাদির স্পর্শ দ্বারা দূষিত হইলে বিঞুঃযাগ করিবে, 
শ্রীবিঞ্ুর কোনও রূপ স্পর্শাদি দোষ বা অপবি্রতা 
উপস্থিত হইলে কিংবা এক সময়ে বনু অপবিভ্রজনক কার্য 
অনুষ্ঠিত হইলে পাঁবমানীযাঁগ করিবে। তাহার দ্বার! যে 
কোনও রূপ অপচার বা অপবিভ্রতা হইতে মুক্তহইবে। 
অবৈষ্ণব ব্যক্তি শ্রীমধুসূদধনকে স্থাপিত করিলে, সেই রাষ্ট্র 
বা সেই রাষ্ত্রের ভূপতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়।৪২০ 

তখন বানুদেব ধাগ করিবে। তাহার ছারাঁই সমস্ত 
পাপ প্রশমিত হইবে। মহাভাগবত ব্রাক্ষণ দ্বারা পুনঃ 
সংস্কীর আচরণ করিবে ।৪২১ 



বঙ্গহারীত-্মৃতিঃ 

গ নিবেশ্যৈকরাত্রস্ত গব্যৈঃ আপ্যাহথ দেশিকঃ | 
সববৈষ্ণবদুক্তৈশ্চ তদ্গায়্র্যা সহত্রকথ্ ॥৪২৩ 
শঙ্ঘেনৈবাভিষিচ্যাথ (ক) ভগবতপুবতো ন্যসেত। 
স্থপুলেহগ়িং প্রতিষ্ঠাপ্য বজেচ্চ পুরতো হবেঃ ॥৪২৪ 
অন্য বামেতি সুক্তেন পায়সং মধুমিশ্রিতম্ | 
অফ্টোত্তরশতং পশ্চাদাজ্যং মন্ত্রচতুষ্টয়াৎ ॥৪২৫ 
স্পর্ণ-তাক্ষৃক্তাভ্যাং পৃষদাজ্যং যজেন্ততঃ। 
তিলৈব্যান্ৃতিভিন্্ত্বা পশ্চাদক্টোত্তরং শতম্ ॥৪২৬ 

বৈকুটপার্ধদঞ্চেব হোমশেষং সমাপয়েত। 
অহ্মন্দ্ীতি সুক্তেন পীঠে সংস্থাপয়েদ্ বুধঃ ॥৪২৭ 
প্রণবাদি চতুর্থ্যন্তনামভিন্ত্ প্রকাশকৈঃ । 
আবাহ্া পুজমিত্বাহথ দগ্যা পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৪২৮ 
দ্বাদ্শার্ণেন মনু! সহজমথবা শতম্ । 

সোমরুদ্রেতি সুক্তেন দীপৈননীরাজযেদ্ভতঃ ॥৪২৯' 

দেবসেনাপতি ও বৈনতেয়াদি নিত্যদেবগণের কিংবা 

১৪১ 

ভোজবিত্বা ততো! বিপ্রান্ গুরুং সম্যক প্রপুজয়েৎ । 
মতস্য-কুর্মাদিমুত্তীনামেবং সংস্থাপনং চরে ॥৪৩০ 

তন্ত্প্রকাশকৈমর্তৈর্জপহোমাদিকং চরে । 
সহজ্রনামভিদ্যাৎ পুষ্পাণি শ্রভীণি চ ॥৪৩১ 

বাপা-কুপ-তড়াগানাং তরূণাং স্থাপনে তথা । 
বারুণীভিশ্চ সৌম্যৈশ্চ জপহোমাদিকং চরেশ ॥৪৩২ 

তরূণাং স্থাপনে গোপকৃষ্ণ মাতরমেব চ। 

তাভ্যামেব তু মন্্রাভ্যাং মহতঅং জুন্য়াদ্ ঘ্বৃতম্ ॥৪৩৩ 

বৈনতেয়াঙ্কিতং স্তম্তং মধ্যে সংস্থাপয়েদ্ বুধঃ | 

অবৈঞ্ণবানয়ে জাতঃ কৃত্বেষ্টিং বৈষ্ণবীং দ্বিজঃ ॥৪৩৪ 

বৈষুবৈঃ পঞ্চসংক্কারৈঃ সংস্কৃতো বৈষবো ভবে । 

_দেবতান্তরশেষস্য ভোজনে স্পর্শনে তথা ॥৪৩৫ 

অনচিতে পন্মনাভে তশ্তানপিতজেজনে | 

অবৈঞ্ঞবানাং বিপ্রাণাং পুজনে বন্দনে তথ। ॥৪৩৬ 

শি পপি শপ সা 

দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা সহজ কিংব। শতবার “সোমরুদ্র" 

মুক্তপুরুষদের পূজীর জন্য যদি প্রতিযুত্তি স্থাপিত করা ইত্যাদি সৃক্ত উচ্চারপপূর্বক দীপমালার দ্বারা আরাক্রিক 

হয়, তাহ হইলে প্রতিষ্ঠার পর একদিন পঞ্চগব্য দ্বারা 
স্নান করাইয়া সমস্ত বিষুসূক্ত এবং সহত্র বিষ্ুগায়ত্রা 
সহকারে শঙ্ঘজলের দ্বারা অভিষেক করিয়া শ্রীভগবানের 

সমীপে স্থপ্ডিলে অগ্নি প্রতিষ্ঠিত করত যাগ করিবে। 

“অন্য বাম” ইত্যাদি সুক্তমন্ত্র বারা অফ্টোত্তর শতবার 

মধুমিশ্রিত পায়স আহছুতি দিবে। পরে মন্ত্রচতুষ্টয় ছার! 

ঘ্বতাছতি দিবে, এবং স্ুপর্ণ ও তার্্য সুক্তদ্ধয় দ্বারা 

দধিমিশ্রিত বৃতাহুতিপুবক যাঁগ করিবে। ব্যাহৃতিত্রয় 

দ্বারা সতিল হোম করত পরে বৈকুণ্টের পারিষদ্গণকে 

অফ্োৌত্তর শতবার আহুতি দিয়। হোমের অবশিষ্টাজ 
সম্পন্ন করিবে । “অহমশ্মি” এই স্বত্ত দ্বারা মুস্তিকে 
আসনে সংস্থাপিত করিবে 1৪২২-৪২৭ 

ওস্কারাদি চতুর্থাবিভক্ত্যন্ত নামসমূহ দ্র! ও, বিষুর 
অর্থপ্রকাশক নামের দ্বারা আবাহম করত জা করিয়া 

পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে 1৪২৮ 

কে) কুন্তেনৈবাভিষিচ্যাথ-_প| 
৯ 

র 
] 
] 

ূ 
1 

করিবে 1৪২৯ 

পরে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া সম্যগ রূপে শ্রীগুরুর 
পূজা করিবে। মৎস্থ, কৃম্ন গভৃতি বৈষ্বমুস্তিরও এইরূপ 
ভাবেই প্রতিষ্ঠা করিবে ৪৩০ 

তন্তৎ নামপ্রকাশক মন্ত্র দ্বার জপ-হোমাদি করিবে । 
সহত্রনাম উচ্চারণপূর্বক স্বুগন্থি-পুষ্প দান করিবে ।৪৩১ 

বৃহত জলাশয়, কূপ, তড়াগ (হ্রদ) কিংবা বৃক্ষ- 
প্রতিষ্ঠাতেও বারুণী ও সৌম্য (সোম্যপ্নেবতা ) মন্ত্র 
বারা! জপ-হোমাদি সম্পন্ন করিবে ।8৩২ 

বৃক্ষপ্রতিষ্ঠায় গোপকৃষ্ণ ও গোপমাতাকে তদীয় 
মন্ত্রদ্য় সহকারে সহত্র ঘৃতাছুতি দিবে 1৪৩৩ 

গরড-নামাঞ্ষিত স্তত্ত মধ্যস্থানে স্থাপিত করিবে। 

অবৈষ্ণবের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিষুযাগ করিতে 

হইলে বৈষ্ণবোক্ত উদ্ধীপুণ্ডাঁদি পঞ্চসংক্ষার দ্বারা সংস্কৃত 
হইয়া বৈষ্ণব হইবে। অন্যদেবতার ভুক্তাবশেষ (প্রসাদ) 
ভোজন ও স্পর্শন করিলে শ্ীবিষুঃর অনিবেদিত বস্তুর 



১৪২ আধ্য-শাঙ্ু 

যাজনেহধ্যাপনে দানে শ্রাদ্ধে চৈষাঞ্চ ভোজনে । অঙ্গীকৃতং মহাভাগৈর্মহাভাগবতৈদ্বিজৈঃ | 
অনচিতে ভাগবতে হরিবামরভোজনে ॥৪৩৭ সর্ববাপচারৈমুচ্যেত পরাং গতিঞ্চ বিন্মতি ॥8৪০ 
প্রায়শ্চিভং প্রকুবর্কৃতি বৈষ্যৃহীমিষ্টিমুস্তমামূ। প্রায়শ্চিতে তথা চীর্ণে মহাভাগবতাদ্ দ্বিজাৎ। 
পশ্চান্ভাগবতানাঞ্চ পিবেৎ পাদজলং শুভম্ ॥৪৩৮ 

এতগুসমস্তপাপানাং প্রায়শ্চিত্তং মনীষিভিঃ 
নির্ণীতং ভগবন্তক্তপাদাম্বতনিষেবণমূ ॥৪৩৯ 

পপ এ পরপর 

ভোজন করিলে অবৈষ্ণবংব্রাঙ্মণের পৃজা-বন্দনাঁদি, যাজন 
বা অধ্যাপনা করিলে, তাহাদিগকে দান বা তীহাদের 

শ্রাঙ্ধে ভোৌজন করিলে, ভগবান্ শ্রীবিষ্রকে পুজা ন! 
করিলে এবং হরিবাসরদ্দিনে ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হইবে । এ প্রায়শ্চিতে বৈষ্যুহী নামক বৈষ্ণব-যাগ 
করিবে । পরে মহাভাগবত ব্রাহ্ধণের শুভ পাদোদক পান 
করিবে। মনীষিগণ পূর্বোক্ত সমস্ত পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত 
নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন ষে, শ্রীভগবান্ বিষু্র ভক্তগণের 

বৈষ্ণবৈঃ পঞ্চসংস্কারৈঃ সংস্কৃতো। হরিমর্চয়েৎ ॥8৪১ 

ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃতৌ মহাপাপাদি-প্রায়শ্িত্- 
প্রকরণং নাম ষক্টোহধ্যায়ঃ | 

পাদোদক-পানই সমস্ত পাপের বিনাশক। মহাভাগ 

মহাঁভাগবত ব্রাহ্ধণগণ বলিয়াছেন, মহাভাগবতের 

পাদোদক-সেবা দ্বারা উক্ত সমস্ত অন্ঠায়াচরণজনিত 

পাপ হইতে যুক্ত হওয়া যায় এবং পরম গতি লাভ 
হয় 18৩৪-৪৪০ 

শান্্রবিহিত যথাবিধি প্রায়শ্চিন্ত অনুষ্ঠিত হইলে 
পরে মহাভাগবত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা বৈষ্বোক্ত 
পঞ্চসংস্কীরে সংস্কৃত হইয়া শ্রাহরিকে পুজা করিবে 188১ 

বৃদ্ধহারীত-ম্মৃতিতে মহাপাপাদি প্রায়শ্চিপ্ররণনামক 
যষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। 



সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ 

নানাবিধোৎ্সববিধানম্ 

অন্বরীষ উবাচ। 

ভগবন্! ভবত। প্রোক্তা বিষ্কোরারাধনক্রিয়া । 

প্রায়শ্চিত্তমকৃত্যানামসতাং দণ্ডমেব চ ॥৯ 

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি শাশ্বতীং বৃত্তিমুত্তমাম্। 

ইচ্ঠীনাঞ্চ বিধানানি বিশেষাংশ্চোগুসবান্ হরেঃ ॥২ 

হারীত উবাচ। 

শণু রাজন! প্রবক্ষ্যামি সর্বং নিরবশেষতঃ। 

ইঠ্ঠীনাঞ্চ বিধানঞ্চ হরেরুশুসবকর্মণাম্ ॥৩ 

নারায়ণী বান্ুদেবী গারুড়ী বৈঞ্ণবী তথা । 

বৈষ্যুহী বৈভবী পাম্মী পৰিত্রী পাবমানিকা ॥8 

মৌদণিনী চ দেনেশী আনন্তী চ শুভাহবয়া । 

মহাভাগবতীত্যেতাঃ সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥৫ 

সম্তম অধ্যায় 

অস্বরীষ বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি শ্রীবিষ্ণুর 

আরাঁধনবিধির বর্ণনা করিলেন এবং অকৃতন্প্রায়শ্চিত 

অসাধুদের দণ্ডবিধানও বলিলেন ।১ 

এখন আমি নিত্য উত্তম ব্যবহারাবলি, ইষ্টি (যাগ) 

সমূহ এবং শ্রীহরির বিশেষ বিশেষ উৎসবগুলির বিষয় 

শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।২ 

হারীত বলিলেন, হে রাজন্! সমস্তই সম্পূর্ণভাবে 

বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। ইষ্টি (যাগ) সমূহের 

বিধান ও শ্রীহরির উতসববিষয়ে সমস্তই বলিব ।৩ 

শ্রীহরির ই্টি বুবিধ, যথা-__“নারাঁয়ণী”, “বাসুদেবী”, 

“গারুড়ী” ববৈষ্ণবী”, “বৈষযহী” “বৈভবী”, পপাক্মী” 

প্পবিভ্রী” ন্পাবমানিকা”, “সৌদশিনী”, সেনেশী” 

“আনন্তী”, "শুভাহয়া” ও “মহীভাগবতী” এই চতুর্দশ- 

প্রকার ইস্টি (যাগ )সমৃহ মাহাপাপবিনাশক ও 

মঙজলময়।8-৫ 

প্রায়শ্চিত্তার্থমপি বা ভোগার্থং বা সমাচরেড। 

পূর্বং বিঘনসে বিঃ প্রোক্তবান্ বিঘনসা ভূগোঃ ॥৬ 

প্রোক্তং মমেরিতং তেন ভূগুণ দিব্যমুত্তমম্। 

গুছাং তশ্সর্ববেদেষু নিশ্চিতং তে ব্রবীম্যহমূ্ ॥৭ 

অগ্রির্বে দেবানামব মে বিষ্ুরীশ্বরঃ | 

তদন্তরেণ বৈ সর্বা দেবতা ইতি হু শ্রুতিঃ ॥৮ 

নিবসন্তি পুরোডাশমগ্নো বৈষ্বমব্যয়ম্। 

দেবাশ্চ খময়ঃ সর্বে যোগিনঃ সনকাদয়ঃ ॥৯ 

অগ্নো যদ্ধৃয়তে হব্যং বিষ্ণবে পরমাত্মবনে। 

তদগ্নো বৈষ্ঞবং প্রোক্তং সবদেবৌপজীবনম্ ॥১০ 

এতদেব হি কুর্বস্তি সদা নিত্যা। অগীশ্বরাঃ | 

বিমুক্তা অপি ভোগার্থমেতমেব মুমুক্ষবঃ 1৯১ 

প্রায়শ্চিন্তের জন্য অথবা দেবতার ভোগের জন্য 

এগুলির অনুষ্ঠান করিবে। পূর্বে বিষু স্বয়ং বিঘনস্কে 
এই যাগসমুহ বলেন, বিঘনস্ ভূষ্টকে বলেন ৬ 

ভণ্ড দিব্য উত্তম যাগগুলির বিষয় যাহা বলিয়াছেন, 

তাহা আমি শুনিয়াছি। ইহা সমস্ত বেদেরই রহখ্য,__ 

গোপনীয় বিষয়; তোমাকে নিশ্চিত ভাবে আমি 

বলিতেছি ।৭ 

“অশ্নির্বৈ দেবানাম্ অব মে বিষু্রীশ্বরঃ, তদন্তরেণ 

বৈ সর্বা দেবতা'_-ইহা শ্রুতিবাক্য। অবিনাশী সনাতন 

বিষুঃসন্থন্ধীয় যাগে পুরোডাশ (পিষ্টক) দেওয়। বিধিতেতু 
দেবগণ, খধিগণ ও সনকাদি সমস্ত যোৌগিগণ অগ্রিতে 

বাস করেন। পরমাত্বা শ্রীবিষুণকে উদ্দেশ্য করিয়া অগ্সিতে 

যে হব্য দেওয়া হয়, তাহা বৈষুব এবং সর্বদেবগণের 

উপজীবিকা_-ইহ। কথিত আছে ।৮-১০ 

ঈশ্বরগণ সর্ধদা নিত্য এবং বিষুক্ত হইলেও ভোগের 
জন্যই ইহ! করিয়া থাকেন। মুমুক্ষুগণও ভোগের জন্য 

এইরূপ করেন ।১১ | 



১৪৪ 

এতদেব পরং গ্রীতিঃ পশ্শিয়ঃ পরমাতানঃ | 

এতদ্বিনা ন তুষ্তেত ভগবান্ পুরুষোত্মঃ ॥১২ 

যক্জার্থমেব সংস্ষ্টমাত্ববর্গং চতুবিধম্। 
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্ত, তদেষাং কর্মবন্ধনমূ ॥১৩ 
বহ্চিজিহ্বা ভগবতে! বেদ! অঙ্গাঃ সদাহধ্বরে | 

| 

অস্থীনি সমিধঃ প্রোক্তা রোমা দর্ভাঃ প্রকীতিতাঃ ॥১৪| 

স্বাহাকারঃ শিরঃ প্রোক্তং প্রাণ! এব হবীংষি চ। 

সর্ববেদক্রিয়া ভোগা মন্ত্রাঃ পত্ব্যঃ প্রকীতিতাঃ ॥১৫ 

এবং যজ্ঞবপুবিষু্বিদিত্বৈনং ছুতাশনে | 

জুহুয়াদ্ বৈ পুরোডাশং অজ্ঞাত্বৈবমূপতেদথ ॥১৬ 
যজ্জো। যঙ্ঞপতির্ধস্বা যজ্ঞাঙ্গো যজ্ভবাহনঃ | 

যজ্ঞভূদ্ যজ্ঞকৃদ্ যজ্ঞী যজ্ঞভূগ, যজ্ঞসাধনঃ ॥১৭ 
যজ্ঞান্তকৃদ যজ্ঞগুহামমমন্নাদ এব চ। 
ত্মাদেনং বিদিত্বৈবং যজ্ং যজ্জেন পুজয়ে ॥১৮ 

ইহাই শ্রীন্ীলক্্ীমিলিত শ্রীহরির পরম গ্রীতিদায়ক | 
এই যাগ বিনা ভগবান্ পুরুষোত্তম অন্ত কিছুতেই 

তুষ্ট নহেন | যজ্ধের জন্যই চতুবিধ আত্মবর্গ সংস্ষ্ট। 

যজ্ঞকর্দ্দ-ব্যতীত উহা! অন্চঠিত হইলে এ কর্খাই বন্ধানের 

হেতু হয় ১২-১৩ 

শ্রীভগবানের জিহবাই বহি যকজ্জে সমজ্ঞ বেদগণই 

সর্বদা তাহার অঙ্গন্মরপ । সমিধ্গুলি অস্থিবুন্দ এবং 

দর্ভসমূহ তীহাঁর রোমাবলী ।১৪ 

“ম্বাহা” বাক্যই তাহার মস্তক, হবিঃসকল প্রাণ, 
সমস্ত বেদেক্ত ক্রিয়াই তাহার ভোগ এবং মন্ত্রই তাহার 

পত্ীগণ জানিবে ।১৫ 
এইরূপে ভগবান্ বিষণ যজ্ঞশরীর-_ইহা জানিয়া 

অগ্মিতে পুরোডাশাদি হব্য আনুতি দিবে । এই স্বরূপতন্ব 

ন৷ জানিলে পতিত হইবে ।১৬ 

, যজ্জ, যজ্্পতি, যাজ্জিক, যত্ভাঙগ, যজজ্তবাহন, যজ্ঞ- 

পোষক; য্্ধারী, যজ্তকর্তা ,যজ্ঞী, যজ্জভুক্, জ্জের সাধন, 

ম্তকারী, যভ্ভরহস্য, অন্ন এবং অবরভোক্তা এই 
সমস্তের তাশুপর্য-তত্ব জানিয়া যজ্ঞ দ্বার! যজ্ঞকে অর্থাৎ 

শ্রীবিষুঃকে পুজা করিবে ।১৭-১৮ 

আধ্য-শান্্র 

কোহয়ং লোকোহন্ত্যবজ্ঞস্য কথং স্যাত পরতঃ শুচিঃ। 

দ্রব্যযজ্ঞাত্তপোষজ্ঞা যোগবজ্ঞান্তথা পরে ॥১৯ 

স্বাধ্যাযজ্ঞানযজ্ভাশ্চ সদ] কুর্বস্তি যোগিনঃ ॥২০ 

ইরের্ভোগতয়া৷ কুর্ধ্যান্ন সাধনতয়া কচি । 

সাধনং ভগবান্ বিষু্ সাধ্যাঃ স্থ্যর্বৈদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥২১ 

শেষভূতশ্চ জীবন্ত তদ্দান্তৈকফলাঃ ক্রিয়াঃ। 
শ্রুতি-স্বৃত্যুদিতং কর্ম তন্দাস্তাং পরিকীতিতম্ ॥২২ 

নৈসগিকং তথা! কৃর্ধ্যাভদ্দাস্তৈকং নিকীতিতমূ । 
বৈদিকেনৈব মার্গেণ পুজয়েণ পরমেশ্বরমূ ॥২৩ 

অন্যথা নরকং ঘাতি কল্পকোটিশতব্রয়মূ 
তস্মাচ্ছত্যুক্তমার্গেণ যজেদ্ বিষু্ হি বৈষ্ণবঃ ॥২৪ 

অর্ায়ামর্চয়েৎ পুন্পৈরঘৌ চ জুন্থয়াদ্ধবিঃ। 
ধ্যায়েভ, মনসা বাচা জপেম্মস্্ান্ চবৈদিকান্ ॥২৫ 

০ শা স্পা পন 

যজ্ভহীনব্যক্তির ইহলোক বা পরলোক কিসের ? 

কিরূপেই বা পরত্র তীহাঁরা পবিত্র হইয়া সখী হইবে। 

দ্বত, সমিধ্ প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা ঘে যজ্ঞ হয়, তাহা দ্রব্য, 

শুধু জপই জপযজ্জ্ধ এবং যৌগসাধনই যোগধযস্ড্ত (১৯ 

যোগিগণ বেদপাঠ ও জপাদি দ্বারা স্বাধ্যায়-যতঙ্ত 

করেন এবং জ্ঞানানুশীলন দ্বারা জ্ঞানষজ্জের অনুষ্ঠান 
করেন ।২০ 

যজ্ঞই ভ্রীহরির ভোগ-_ইহা স্থির করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান 
করিবে । কখনও নিজের সাধনরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে 
না। শ্রীভগবান্ বিষুতই সাধন, বেদৌক্ত ক্রিয়াগুলি 
সাধ্য। যাহার শ্রীহরির দাশ্যই একমাত্র ফল-_তাদৃশ 
ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলি জীবের অঙগস্বরূপ ( অবশ্য অনুষ্ঠেয় )। 
শ্রুতি ও প্মৃতিনিদিক্ট ক্রিয়াগুলিই তাহার দাহ্য ( দাস্যত্ব- 

হেতু )। শ্রীহরির দাহ্যই জীবের স্বাভাবিক-_ ইহা! 
কীন্তিত হুইয়াছে। বেদোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানরূপ সাধনপথেই' 
পরমেশ্বরকে পুজা করিবে ।২১-২৩ 

তাহা ন! হইলে ত্রিশতকোটিকল্পকালব্যাপী নরক 
ভোগ হয়। অতত্রব বেদোক্ত সাঁধনমার্গে ই বৈষঃবগণ 
পরীবিষুঃর পূজা করিবে।২৪ 



বৃষ্হারী, 
এবং বিদিত্বা মকর্ম ভোগার্থং পরমাত্মনঃ | 
কুরবাত পরমৈকাস্তী পত্যুঃ পত্থী যথা প্রিয়া ॥২৬ 
ইদং গ্রসঙ্গেনোক্তং স্যাদ বিধানং তদ্ ব্রবীমি তে। 
পূর্বপক্ষদশম্যান্ত স্রাত্বা সম্পূজ্য কেশবম্ ॥২৭ 

স্স্তিবাচনপূর্বেণ কুর্য্যাদত্রাঙ্কুরাপণম্ 
হরিং নারায়ণেষ্টর্থমিতি সন্বল্প্য পুক্তয়ে ॥২৮ 
বিষণ প্রকাশকৈরাজ্যং ভূসুক্তাভ্যাং শতং ততঃ । 
মন্ত্রেণ চৈব বৈকুণ্ং পার্ষদং হুত্বা সমাপয়েৎ ॥২৯ 
অযুতং তু জপেশ্ন্ত্রং হোমঞ্চাঞ্টোত্তরং শতমৃ। 
শেষং নিবেগ্য দেবায় ভূর্জীয়াৎ স্বয়মেব চ ॥৩০ 

ততো যৌনী জপেন্মন্ত্রং শয়ীত পুরতো হরে । 
প্রভাতে চ নদীং গত্ব। স্বাত্বা সন্তর্প্য দেবতাঃ ॥৩১ 

৮ শিকল পিল শা 

পুষ্প দ্বারাই প্রীহরির প্রতিমাতে পূজা করিবে 
এবং অগ্রিতে ঘ্বৃতানতি দান করিবে । মন দিয়া ধ্যান 

করিবে এবং বাক্য ও মন দিয়া খেদোক্ত মন্ত্গুলির 

জপ করিবে 1২৫ 

এইরূপ তৰার্থ অবগত হইয়া পরমাত্মা শ্রীহরির 

ভোগের জন্যই পরম একান্তচিত্তে সতকর্ন্দের অনুষ্ঠান 

করিবে । তাহাতে সশকশ্ম দ্বারা পত্ভী যেরূপ পতির 

প্রিয়া হয়, তদ্রুপ সাধক শ্রীভগবানের প্রিয় হইবে ।২৬ 

প্রসঙ্গক্রমে এই তন্বার্থগুলি বিবৃত হইল। এখন এ 

সব বিধানগুলি তোমাকে বলিতেছি। পূর্বপক্ষের দশমী 
তিথিতে স্নান করিয়া ভগবান কেশবকে পূজা করত 
্বস্তিবাঁচনপূর্বক অস্কুরার্পণ করিবে । শ্রীহরি নারায়ণের 
তুষ্টির জন্যই সঙ্ষল্প করিয়া পূজা করিবে ।২৭-২৮ 

শ্রীবিষু-প্রকাশক মন্ত্র দ্বারা দ্বতাহুতি দিবে। ভূসুক্ত 
দুইটি দ্বারা শতবার আছতি দিবে। শ্রীবিষুমন্ত্র বারা 
বৈকুষ্টের পারিষদ্গণের উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়া হোম 
সমাপন করিবে । অযুতসংখ্যক শ্রীবিষুমন্ত্র জপ 

করিবে। অফ্টৌত্বর শত হোম করিবে। হোম ও 
পূজার অবশিষ্ট ভাগ দেবতাকে নিবেদন করিয়া পরে 
নিজে ভোজন করিবে ।২৯৩০ 

. তারপর শ্রীভগবান্ শ্রীহরির জম্ীপে মৌনী হইয়া 

| কাধ্য করিবে। 

১8৫ মতি: 

সন্দ্যামন্বাস্থ্য চাগত্য স্বগেছে সমলঙ্কৃতে | 

বেগ্াং সংপুজ্য দেবেশং মন্ত্ররত্ববিধানতঃ ॥ও২ 
সপ্তাবরণসংযুক্তং মহিষীভিঃ সমন্সিতমূ । 
অন্য গন্ধ-পুষ্পা্ঘৈরধপ-দীপ-নিবেদনৈঃ 1৩৩ 
অর্চমিস্থা বিধানেন কুণ্ুং দক্ষিণভাগতঃ | 
বিস্তারযাম নিন্গৈশ্চ হস্তমাত্রং ত্রিমেখলম্ ॥৩৪ 

তত্র বহ্ছিং প্রতিষ্ঠাপ্য ইখ্মাধানান্তমাচরেহ | 
ওস্কারঃ স্যাৎ পরং ব্রহ্ম সর্বমন্ত্রেষু নায়ক? ॥৩৫ 

ত্রযক্ষরং তজয়াঁণাঞ্চ বেদানাং বীজমুচ্যতে। 

অজায়ন্ত খচঃ পুর্বমকারাদ্ বিষুবাচকা্ড ॥৩৬ 

্রীবাচকাছ্ুকারাত্ত, মজ/ংষি তদনন্তরম্। 
অজায়ন্ত তয়োঃ সঙ্গাৎ সামান্বান্াম্যনে কশঃ ॥৩৭ 

মন্ত্র জপ করিতে করিতে শয়ন করিবে । প্রভাতকালে 

নদীতে গিয়৷ ম্নানান্তর দেবগণকে তর্পণ দ্বার! তৃপ্ত 
করত সগ্ধ্যোপাসনপূর্বক স্থশোভিত স্বগুহে আসিয়া 

বেদীতে দেবদেব নারায়শকে মন্ত্ররত্ব-বিধান অনুসারে 
পূজ] করিবে ।৩১-৩২ 

সপ্ত আঁবরণ-দেবতাধুক্ত এবং মহিষীগণ-সমম্থিত দেব 

সনাতন বিষুরকে গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, দীপ প্রভৃতি উপচার 
দ্বারা বথাবিখি পৃজ। করিয়া কুণ্ডের দক্ষিণ অংশে দৈর্ঘ্যে 
প্রস্থে ও গভীরতায় হস্তমাত্র মেখলাম্বিত বহিস্থাপন- 

যোগ্যস্থীনে বহ্ছি স্থাপন করত যথাবিধি ইঞ্সাধান- 
সমস্ত মন্ত্রের নায়ক ওস্কারই পরম 

ব্রন্দ। (ওঙ্কার ভিন্ন কোনও মন্ত্র নাই, তাই 

নায়ক বলা হইল )। অ উম-_-এই ত্র্যক্ষর খক্, যু 

ও সাম এই তিন বেদেরই বীজ (মূল)। বিষুর 
বাচক অকাঁর হইতে খগবেদগুলি উৎপন্ন হুইয়াছে। 
৩৩-৩৬ 

তারপর শ্রীবাচক উকীর হইতে যজুর্ষেদ উৎপন্ন 
হইয়াছে । এঁ দুইয়ের সংসর্গে অনেক অঙ্গোপাজ-শান্ত্রসহ 

সামবেদ উৎপন্ন হয়। এ দুইয়ের দাদ মকার সমস্ত 

বর্ণ ও অমস্ত প্রাণিদের উত্পত্তিকারণ। পণ্ডিতগণ বলেন, 
অকার মূলতঃ সমম্তই 1৩৭-৩৮ 



১৪৬ 

তয়োর্দাসো মকারেণ প্রোচ্যতে সর্বদেহিনঃ। 
কারণং সর্ববর্ণানামকারঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥৩৮ 
অকারে। বৈ চ সর্বা বাক সৈষা স্পর্শোক্সভিঃ সদা । 
বহ্ো সা বজ্যমানাহপি নানারূপা ইতি শ্রুতিঃ ॥৩১ 
অকার এব লুপ্যস্তি সর্বমন্ত্াক্ষরাণি হি। 

অকারো বান্ুদেবঃ স্যাত্ম্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৪০ 
মন্ত্রো হি বীজং সর্বত্র ক্রিয়া তচ্ছক্তিরুচ্যতে । 
মন্ত্-তন্ত্রসমাধুক্তো। যজ্ঞ ইত্যভিধীয়তে ॥৪১ 

মন্ত্রঃ পুমান্ ক্রিয়া স্ত্রী চ তদুক্তং মিথুনং ম্মৃতমৃ। 

তম্মাদ্ যজ.ংষি তন্ত্রাণি খচো মন্ত্রাণি চাধ্বরে ॥৪২ 

মন্তক্রিয়াজুষ্টমেব মিথুনং যজ্ঞ উচ্যতে। 
মন্ত্-তন্ত্রাংশমেতে খগ-ষজুষী যক্ঞকর্মণি ॥৪৩ 
উদ্গীতং তু ভবে সাম তম্মাভদ্ বৈষ্ণবং ত্রয়ম | 

ধগভিরেব তমুদিশ্থা পুরোডাশং যজেদ্ বুধঃ ॥88 
-শীপপশিশশীাািশীশীী পাশা শী ০ পাশ শাশ্শীগী শপে শপ সানা ৭৪ সি 

অকারই সমস্ত বাক্য বা শব্ধ। “অকারো বৈ চ 
সর্বা বাক্” ইহা শ্রুতির প্রমাণ । এ অকাররূপ বাঁক্যই 

স্পর্শ ও উদ্ম গাভৃতি বর্ণরূপে বহিছিতে অভিব্যক্ত হইয়া 

নানারূপ ধারণ করিয়াছে । (ক৯-তাঙ্বাদি স্থানে আঘাত 
প্রাপ্ত হইলে তত্র স্থানে তেজঃ উৎপন্ন হয়। এইজন্য 

বহ্ছি বলা হইল ।) ইহা! শ্রতিদেবীর অভিমত 1৩৯ 

সমস্ত মন্ত্র বা অক্ষর অকারেই অস্তে লুপ্ত হয়, 

অকারই বাস্থদেব। তাহাতেই সমস্ত জগশ্ প্রতিষ্ঠিত। 
সর্ব মন্ত্রই বীজ অর্থাৎ মূল উপাদান, তদন্ুষায়ী ক্রিয়া 

( অনুষ্ঠান) তাহার শক্তি। মন্ত্র তন্ত্র অর্থাৎ ক্রিয়া- 

সংযুক্তই যন্দ্র-_ইহা অভিহিত হইয়াছে। মন্ত্রই পুরুষ 
( চৈতন্যম্বরূপ ), তীর ক্রিয়াই স্ত্রী (প্রকৃতি, শক্তি ), 
উহাদের মিথুন হইতেই বেদ, তন্্রসমূহ, খক্ ও যজ্জ- 
কণ্মীদির মন্ত্রসমূহ উদ্ভৃত হয়।৪০-৪২ 

ক্রিয়াযুক্ত মন্ত্রের মিথুনকেই যন্ত্ত বলা হইয়াছে 
মজ্তকর্ম খকু ও যজুর্ধেদ হইতে মন্ত্র এবং তত্্রাশ 

উদ্ভুত হইয়াছে। উচ্চৈঃক্বরে গান করা হয় বলিয়া তাই | 

আধ্য-শান 

তাভিরেব তু পুষ্পাণি দগ্াৎ কর্মন্থ শাঙ্গিণে। 
ইন্দ্রাগ্রি-বরুণাদীনি নামান্যুক্তানি তত্র তু। 
জ্ঞেয়ানি বিষ্বোস্তান্তাত্র নান্বেষাং স্থ্যঃ কথঞ্চন ॥8৫ 

অকারে রুঢ় ইত্যগ্রিমিন্তত্বং বর ঈশ্বরে । 
আত্মনাং প্রপবে সূর্য্যঃ সৌম্যত্বা সাম ইত্যতঃ ॥৪৬ 
বায়ুঃ স্তাজ্জীবতঃ প্রাণাদ্ বরুণঃ সর্বজীবনঃ। 
মিত্রঃ হ্াৎ সর্বমিত্রত্বাদাত্ৈকত্বাদ্ বৃহস্পতিঃ ॥৪৭ 
রোগনাশো ভবেদ্ রুদ্র যমঃ স্তাত্ত, নিয়ামকঃ | 

হিরণ্যত্বমিতি প্রোক্তং নেতি প্রাপ্যত্বমুচ্যতে ॥৪৮ 

নিত্যসত্বাদ্ধিরণ্যঃ স্যাত্তদ্গর্ভত্বাদ্ধিরপয়ঃ | 

হিরণ্যগর্ভ ইত্যুক্তঃ সত্বগর্ভো জনার্দনঃ ॥৪৯ 

হিরগয়ঃ স ভূতেভ্যে৷ দদৃশে ইতি বৈ শ্রুতিঃ | 
সর্বান্ স ত্রাতি সবিতা পিতা চ পিতৃ-তৎপিতা ॥৫০ 

স্বভৃভূবি ইতি প্রোক্তো বেদবেছ্েতি চোচ্যতে। 

শ্ীপ্রীবিষ্ণকে উদ্দেশ) করিয়া যজ্জে পুরোডাশাদি হব্য 
দ্বারা যজনা করেন। এ বেদমন্ত্র দ্বারাই যজ্ঞাদ্িকশ্মে 

পুষ্পদানের বিধি। এ যন্ত্ককর্ম নিষ্পীদন জন্াই ইন্দ্র, 
অগ্নি ও বরুণাদি নাম প্রবন্তিত হইয়াছে। এঁ নামগুলি 

বিষুররই নাম, কোনও রূপে অন্যের নহে 1৪৩-৪৫ 
অকারেই প্রসিদ্ধ বলিয়া অগ্নি নাম হহইয়াছে। 

যাগনিয়ন্ত্রণেই শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ ইন্দ্র নাম হইয়াছে। জগতের 
প্রসব ( চৈতগ্ঠ-সম্পাদন ) জঙ্যই সুধ্য নাম হইয়াছে। 

অতি সৌম্য বলিয়! সাম নাম হুইয়াছে।৪৬ 

প্রাণিদের প্রীণস্বরূপ বলিয়া বাষু নাম হইয়াছে। 

সকলের জীবন বলিয়া বরুণ নাম হইয়াছে। (জলই 

জীবন, তগুপতিই বরুণ) সকলের মিত্র বলিয়া 

মিত্র নাম হইয়াছে। (সূধ্যের অন্য নাম মিত্র)। 

সকলের আত্মাই বিষুণ বলিয়া তাহার বৃহস্পতি নাম 

হইয়াছে ।৪৭ 

রোগ নাশ করেন বলিয়া তাহার নাম রুদ্র । সব" 

নিয়ামক বলিয়া যম নাম হইয়াছে। হিরণ্য (স্বর্ণ) 

উদগীত বা! উদ্গীথ, তাহা সীমনামে আখ্যাত এবং । হেতু বলিয়া নহে, তিনি লকল জীবেরই শেষ প্রাপ্য ও 

উহাাকেই বৈধ্চব বেদ বলিয়া জানিবে। পগ্ডিতগণ ৷ নিত্য বিমান বলিয়া তিনিই হিরণ্য ; তদভ্যন্তরস্থহেতু 



বুদ্ধহারীত-ম্মৃতিঃ 

যস্থ ছন্দাংসি চাঙ্গানি স স্থপর্ণমিহোচ্যতে ॥৫১ 

অভ্রাঙ্গং বর্ণ মিত্যুক্তং ছন্দোময়মুদাহৃতম্ । 

গাযত্র্যফ্িগনুষ্ট,প, চ বৃহতী পঙ্ক্তিরেব চ ॥৫২ 
ত্রিষ,প, চ জগতী চৈব ছন্দাংস্যেতান্যানুক্রমাৎ | 
এতানি যস্ত চাঙ্গানি স স্ুপর্ণ ইহোচ্যতে ॥৫৩ 
যস্মাজ্জাতান্ত্রয়ো বেদা জাতবেদাঃ স উচ্যতে | 
পবমানঃ পাবযিত্বা শিব স্তা সর্বদা শুভা ॥৫৪ 
স্বজনৈঃ সেব্যতে যন্ত্র অতো বৈ শস্তুরিত্যজঃ | 
সব্যান্/স্তৈব নামানি বৈদ্রিকানি বিবেচনা ॥৫৫ 

পুংনামানি যানি বিষ্টোঃ স্ত্রী নামানি শ্রিয়স্তথা | 
পরস্ত বৈদিকাঃ শব্দাঃ মমাকৃষ্যেতরেঘপি ॥৫৬ 

(হিরণ্ুয় কোষের মধ্যবপ্ডি) বলিয়। সত্বময় জনার্দনকে 

হিরণ্যগর্ভ বল! হয়।৪৮-৪৯ 

“হিরগয়ঃ স ভূতেভ্যো দদৃশে” ইহ] শ্রুতিবাঁক্য। 
তাহার অর্থ সমস্ত প্রাণিগণ তাহাকে হিরণুয় রূপেই 

দেখিয়া থাকে। সকলকে ত্রাণ করেন বলিয়া তিনি 

সবিতা । পিত। পিতামহেরও প্রতিপালক বলিয়া তিনি 

পিতা। সমস্ত বেদ দ্বার! তাহাকেই জানিতে হয়, 

এইজন্য তিনি ডূঃ, তিনি ভূবঃ, তিনিই ্বঃ বলিয়া কথিত 
হইয়াছেন। সমস্ত বেদগুলি ধাহার অঙ্গ, তিনিই স্তপর্ণ 

নামে অভিহিত । অঙ্গকেই বর্ণ বল! হয়, এইজন্যই উচ্না 

ছন্দোময়। ছন্দ সপ্তবিধ। গায়ত্রী, উষ্জিক্, অনুষ্টপ, 
বহতী, পঙ.জ্তি, ত্রিষ্ট,প, ও জগতী--এই সপ্তবিধ ছন্দ 

তাহার অঙ্গ বলিয়া তিনি স্তপর্ণ নামে খাত। তাহা 

হইতেই সমস্ত বেদ উত্পনন বলিয়া তাহাকে জাতবেদা | 

বল! হয়। সকলকে পবিত্র করেন বলিয়া তিনি 

পবমান। সর্বদা জীবের মঙ্গল করেন বলিয়া তীহাকেই 

শিব বল! হয় ।৫০-৫৪ 

সঙ্জনগণ তাহাকে সর্বদ! সেবা-পুজাদি করেন বলিয়া 
এ পরক্রহ্ম জনার্দনের শস্তু নাম হইয়াছে । অন্য যে 
সমস্ত নামে সেবিত হন, তশুসমস্ত বৈদিকার্থ 

বিবেচনাপূর্বক ব্যবহৃত হয়। পুরুষবাচক যত নাম 
আছে, তশুসমন্তই বিষুলর নাম। ভ্ত্রীবাচক যত নাম আছে 

১৪৭ 

ব্যবহিয়ন্তে মততং লোকবেদানুসারতঃ। 
ন তু নারায়ণাদীনি নামান্যন্যস্ত কহিচিৎ ॥৫৭ 
এতম্সান্নাং গতিবিষ্ুরেক এব প্রচক্ষতে | 

শবদক্রহ্গত্রযী সর্বং বৈষ্ণবং তদিহোচ্যতে ॥৫৮ 

দেবতান্তরশন্কা তু ন কর্তব্যা হি বৈদিকৈঃ। 
বমট্রুতং যদ্ বেদেন তদত্যন্তপ্রিয়ং হবেঃ ॥৫৯ 
স্বাহা-ম্বধাভ্যাং নমসা হুতং তদ্বৈষবং ম্মৃতম্। 
সমিদাজ্যে্ধা আহুতীর্ষে বেদেনৈব জুহবতি | 
যে৷ মনস৷ সবর ইত্যুচাং প্রোক্তঃ সদাহধ্বরে ॥৬০ 

বেদেনৈব হরিং তম্মাদ্ বজেত ছ্বিজলত্তমঃ | 
প্রসঙ্গাদেব মুক্তং স্তাদ্ বিধানং তদ্ ব্রবীমি তে ॥৬১ 

তগুসমস্তুই ওঞ্জীলক্ষমীদেবীর নাম। অন্য সমস্ত বৈদিক 

শবগুলি ভাহাঁরই নাম.-এইগুলি বেদ হইতেই চয়ন 

করিয়। ব্যবহৃত হইতেছে 1৫৫-৫৬ 

লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার অন্মসারেই নামগুলি 
ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে৷ নারায়ণ প্রভৃতি সমস্ত নামসমূহ 
কখনও অন্যের নহে । এ সমস্ত নামের একমাত্র লক্ষ্য 
ও গতিই শ্রীন্রীবিষু,-ইহা বলা হইয়াছে । শব্দ-বরহ্ষময় 
সমস্ত বেদবিষ্ঠাগুলিই শ্ীবিষু হইতেই সমুদ্ভূত-_-ইহ' 
নির্ণীত হইয়াছে। এ সমস্ত নাম বা ইহাদের কোনও 
একটি নাম অন্য দেবতার--এরূপ আশঙ্কা করা বেদপ্রিয় 

ব্রাহ্মণের উচিত নহে । বেদে যে বধষট্কার দ্বার! 

দরব্যদাণের বিধি আছে, এ বষট্কার সনাতন &বিষুঃর 
অত্যন্ত প্রিয় ।৫৭-৫৯ 

“্বাহা” শ্যিধা” ও “নমস্” শব্দ দ্বারা ষে দান বা হোম 

করা হয়, উহা বিষুঃপ্রিয়কর। সমিধ, ও ঘৃত দ্বারা যে 

সব আহুতি দেওয়া হয়, কিংবা বেদমন্ত্র ছার] থে সব অন্য 

আন্ুতি দেওয়া হয়, “যে। মনস। সবর” ইত্যাদি বেদমন্ত 

দ্বারা যজ্দে যে সব আনুতি দেওয়ার বিধান আছে, 

্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ষাজ্ঞিক এ সমস্ত বেদমন্ত্র দ্বারা শ্রীহরিকেই 
যজ্ছে তৃগ্ড করিয়া থাকেন ।৬৯ 

প্রসঙক্রমে মুক্তদেকও বিধি তৌমাকে বলিতেছি। 
খগবেদ সংহিতাঁতে দশটি মগ্ডলে বধাক্রমে যজ্ঞের বিধান: 



১৪৮ 

ধথেদসংহিতায়াস্ত মগ্ডলানি দশ ক্রমাৎ | 

একৈকমিষ্ট্যা হোতব্যং চরুণ। পায়সেন বা ॥৬২ 

স্বতেন বা তিলৈর্বাহপি বিল্বপত্রৈরথাপি বা । 

অগ্নিমীল ইতি পুর্বং মণ্ডলং প্রত্যুচং যে ॥৬৩ 

পুষ্পাণি চ তথা দগ্তাৎ স্বগন্ধীনি জনার্দনে | 

বিষ্ুদৃক্তৈরবিহথ্া চতুর্মীন্তরঃ শতং যজেও ॥৬৪ 

বৈষ্ণবান্ ভোজয়েন্িত্যমগ্রিধাপি হ্থসংগ্রহেৎ 

উপোষিতো দীক্ষিতশ্চ যাবদিষ্টিঃ সমাপ্যতে ॥৬৫ 

অস্তে চাবভৃথেষ্রিঞ্চ পুক্পযাগঞ্চ পূর্ব । 
আচার্ধ্যং ব্রাঙ্মণাংশ্চাপি দক্ষিণাভিঃ প্রপুজয়ে ॥৬৬ 

ইমাং নারায়ণেষ্টিঞ্চ সরুদ্ বাহপি ঘজেত্ত, যঃ। 

অনধীতবেদশ্চেষ্টিমযুতং মূলমন্ত্রতঃ ॥৬৭ 

হোমং পুষ্পাঞ্জলিং বাহপি তখৈবাধুতমাচরেও | 

পুজয়িত্বা ততে। বিপ্রানিষ্ট্যাঃ সম্যকৃফলো৷ ভবে ॥৬৮ 

বলা আছে। উহার এক একটি যন্ত্র-বিধানে চর, 

পায়স, ঘৃত তিল বা বিহ্বপত্র দ্বারা “অগ্নি মীলে” 

ইত্যাদি বেদমন্ত্রসহকীরে প্রথম প্রতিমন্ত্রে পুজা 

করিবে ।৬১-৬৩ 

এবং সুগন্ধি পুষ্পসকল জনার্দনকে দান করিবে। 

বিঝুসূক্তসমূহ দ্বারা ঘৃতাহুতি দিয়। চারিটি বেদোক্ত 

বিঞুমন্ত্রে শতবার আহুতি দিবে। বৈষ্বদিগকে ভোজন 

করাইবে, এ অগ্নিকেও সুরক্ষিত করিবে । উপবাসপূর্বক 

দীক্ষিত ব্যক্তি য্তসনাপ্ডতি পধ্যন্ত অগ্নি রক্ষা করিবে । 

ঘজ্জাবসানে অবভূথ-যাঁগ ও পুষ্পযাগ পূর্ববিধিমতেই 

করিতে হইবে এবং আঁচাধ্য ও ব্রাক্ষণদিগকে দক্ষিণা 

ঘারা 'পূজ। করিবে ।৬৪-৬৬ 

এইগুলি এবং নারায়ণ-যাগের অনুষ্ঠান যিনি 

একবারও করেন, বেদ অধ্যয়ন না করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা 

যুতসংখ্যক হোম বা পুষ্পাঞ্ুলি, অযুতসংখ্যক পূর্বোক্ত 

কার্য করিলে এবং ত্রাক্ষণদিগ্নকে পূজা! করিলে য্ভ্ূসমূহের 

সম্যগ রূপে সম্পূর্ণ ফললীভ হইবে ।৬৭-৭৮ 

; পুরুষসুক্ত ও চাঁরিটি মন্ত্র দ্বারা অফ্টোত্তর শত 

আধ্য-শান 

অবাক্যপৌরুষং সুক্তমস্টোত্তরশতং চরুম্।. 

ুত্বা চতুভির্ম ন্ত্ৈশ্চ লভেদিস্টিং ন সংশয়ঃ ॥৬৯ 

অথ বান্রদেবেছ্িরুচ্যতে । 

একাদশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে সমুপোষ্য জনার্দনম্। 

সমর্চয়েদ বিধানেন রাত্রোৌ জাগরণান্থিতঃ ॥৭০ 

দ্বাদশ্যাং প্রাতরুণ্থায় স্মায়ান্নগ্ভাং তিলৈঃ সহ । 

দ্বাদশার্ণেন মনুন! পিঞ্চেদস্টোত্তরং শতম্ ॥৭১ 

অভিমন্ত্র্য জলং পশ্চাত্তুলসীমি শ্রিতং পিবেহ। 

সর্বকর্মস্বভিহিত এতদেবাঘমধণঃ ॥৭২ 

তত্তশুকর্মণি তন্মন্ত্র যো জপেদঘমর্ধণে | 

স্নাস্বা সন্ত্প্য দেবধীন্ কৃতকৃত্যঃ সমাহিতঃ ॥৭৩ 

গুহং গত্বাহ্চয়েদ্দবং বাস্ুদেবং সনাতনম্ । 

দ্বাদশার্ণবিধানেন কস্তুরীচন্দনা দিভিঃ ॥৭৪ 

চরু-হোম করিলে সম্পূর্ণ যজ্ঞের ফললাভ হইবে সন্দেহ 
নাই ।৬৯ 

এখন “বাস্থদেব-যাঁগ” কথিত হইতেছে। 

কুষ্ণপক্ষে একাদশীতে উপবাস করিয়া রাত্রিতে 

জাগরণপূর্বক যথাবিধি জনার্দনকে পূজ1 করিবে ।৭০ 

প্রাতে গাত্রোথানপূর্বক নদীতে সতিল 

স্নান করিবে । ছ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা অফ্টৌন্তর শতবার 

অভিষিক্ত হইবে। পরে এ মন্ত্রে জলকে অভিমন্ত্রিত 

করিয়া তুলসীমিশ্রিত এ জল পান করিবে । সমস্ত কর্মে 

ইহাই অঘমর্ণরূপে অভিহিত হইয়াছে । অঘমর্ষণ-বিষয়ে 

সেই সেই কর্মে সেই সেই মন্ত্র জপ করিবে এবং 

ন্নানান্তে সমাহিতচিন্ডে দেবতা ও খষিদিগকে তর্পণ 

করত কৃতকৃত্য হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্ক সনাতন 

বাস্থদেবদেবকে পূজা করিবে। দ্বাদশার্ণমন্ত্রের বিখি 
অনুসারে কন্তরী, চন্দন প্রভৃতি দ্বারা জাতি, 

কেতক, কুন্দ প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা স্বন্দর কৃষ্ণতুলসীপত্রে 
লক্ষ্মীর সহিত ন্্ধাসমুদ্রে অনন্তশধ্যায় শয়াম 

শ্রীহরিকে ধ্যান করত্ত পুজা! করিবে। ধ্যানের রূপ, 
যথা__ইন্দীবর ( পল্ম) দলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, শব্খ-চন্ত 



বৃদ্ধহারীত-্মৃতিঃ 

জাতি-কেতক-কুন্দাছ্োঃ স্থুকৃঞ্ণহুলপীদলৈঃ | 
স্ধান্ধৌ শেষপর্ধ্যন্কে সমামীনং শরিয়া সহ ॥৭৫ 

ইন্দীবরদলশ্যামং চক্র-শঙ্খ-গদাধরমূ। 
সর্বাভরণসম্পন্নং সদ! যৌবনমচ্যুতমূ ॥৭৬ 

অনজ্ঞং বিহগাধীশং শৌনকাগ্ৈরুপাসিতম্ । 

ত্রিদশেন্দ্িবিমানস্থৈব্রক্ষ-রুদ্রাদিভিস্তথা ॥৭৭ 
স্তূয়মানং হরিং ধ্যাত্বা অর্চয়ে প্রবতাত্মবান্। 

সর্যমাবরণং পশ্চাদর্চয়ে কুম্ুমাদিভিঃ ॥৭৮ 
প্রথমং মহিষীলঙ্যং লক্ষমী-ভূম্যো৷ সনীলয়া । 
অনস্তরঞ্ গরুড়-ধর্মসেনাদিভিস্তথা ॥৭৯ 

এঁশ্বর্য্য-জ্ঞান-বৈরাগ্যাঃ পুজনীয়। যথাক্রমমূ । 
মনন্দনশ্চ সনকঃ সনতকুমারঃ সনাতনঃ ॥৮০ 

ওড়স্চ মোমঃ কপিলঃ পঞ্চমো নারদন্তথা | 
ভূগুবিঘনসোহত্রিশ্চ মরীচিঃ কশ্যাপোহঙ্গিরাঃ ॥৮১ 

গদীধারী, সমস্ত অলঙ্কারে ভূষিত, অক্ষু্ণ যৌবন, অচ্যুত 
ও অনস্তদেব এবং পক্ষিরাজ গরুড়কে চিস্থা করিবে 

শৌনকাদি তাহাকে উপাসনা করিতেছে । ব্রহ্মা, রুদ্র 
দেবশ্রেষ্ঠগণ প্রভৃতি বিমানস্থিত হইয়া সর্বদা তাহাকে 
স্তব করিতেছেন--সংযতচিত্তে ভগবানকে ধ্যান করিয়া 

পূজা করিবে। পরে পুষস্পাদি দ্বারা সমস্ত আবরণ 
দেবতার পুজা করিবে । প্রথম মহিষীসমুহ, পরে নীলার 

সহিত লক্গমী ও ভূমি দেবী, অনন্তর গরুড় ও ধণ্মসেন 

প্রভৃতির সহিত এশখধ্য, জ্ঞান ও বৈরাঁগাকে যথাক্রমে 

পুজ! করিবে । সনন্দন, সনক, সনকুমাঁর, সনাতন, ওড়, 

সোম, কপিল, নারদ, ভূগু, বিঘনস, অত্রি,মরীচি, কশ্যপ, 

অজিরা, পুলহ, স্বায়ন্ুব ও দাল্ভ্য। তারপর বসিষ্টাদি, 
ঘথা___বসিষ্, বামদেব, হারীত, পরাশর, ব্যাস, শুকদেব, 

প্রহলাদ, শৌনক, জনক, মার্কগেয়, ঞ্ুব, পুণুরীক, 

মারুত, রুল্সাঙ্গদ, শিব ও ব্রহ্গা-_ইহাদিগকে যথাক্রমে 

পুজা করিবে । তারপর শহ-চক্রাি আন্ত্রধারী লোৌকেন্বর- 

গণকে পূজা করিবে। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, 'নিরুক্ত, 

ছন্দ ও জ্যোতিষ--এই যড়ঙ্গের সহিত বেদ, স্মৃতি 

পুরাণ, ধর্মসংহিতা, রাশি গ্রহ-নক্ষররীদিকে পুজা করিবে। 

২ 

সপ পপ স্পা শী শীল শত সত 

সপ টি শীল পাশা 

১৪৯ 

পুলহঃ স্বায়ন্তুবো দাল্ভ্যো বসিষ্ঠাগ্তাস্ততঃ ক্রমা | 
বসিষ্ো বামদেবশ্চ হারীতশ্চ পরাশরঃ ॥৮২ 
ব্যানঃ শুকশ্চ প্রহলাদঃ শৌনকে। জনকম্তথা | 
মার্কগ্ডেয়ে। প্রবশ্চৈব পুণগুরীকশ্চ মারুতঃ ॥৮৩ 
রুঝ্মাঙ্ঈদঃ শিবো৷ ব্রহ্মা পুজনীয়া যথাক্রমমূ্ | 
তথা! লোকেশ্বরাঃ পুজ্যাঃ শঙ্থচক্রাদিহেতয়ঃ ॥৮৪ 
বেদাশ্চ সাঙ্গাঃ স্মৃতয়ঃ পুরাণং ধর্মসংহিতাঠ। 
রাশযো! গ্রহনক্ষত্রাঃ পুজনায়াঃ সমন্ততঃ ॥৮৫ 

এবং সম্পুজ্য দেবেশমগ্ন্যাধানা দিপুর্বকম্। 

দ্বিতীয়ং মগ্ডলমচ। জুয়া সবৃতং চরুম্ ॥৮৬ 

ধ্যাত্বা বহ্ছো৷ বাস্থদেবং দগ্তা পুষ্পাণি তত্র তু। 
বৈষ্বাংশ্চ যজেন্তত্রাবভূথং পুষ্পযাগকম্ ॥৮৭ 

ব্রাহ্মণান্ ভোজযেদন্তডে গুরুঞ্চাপি প্রপুজয়েহু। 

ইমাঞ্চ বান্তদেবেষ্টিং যঃ কুর্ধ্যাদ্ বৈষ্বোন্তমঃ ॥৮৮ 

পূর্বোন্তরূপে দেবেশখরকে পুজা! করিয়া অগ্ন্যাধান 
(যথাবিধি হোমাগ্নি সংস্থাপন ) করত দ্বিতীয় মগ্ডলস্থিত 

খক্-মন্রগুলি দ্বারাচরুহোম নিষ্পম্ন করিবো এ বহ্ছিতে 

বাস্রদেবের ধ্যান করত পুপ্পসকল দান করিবে। 

 বৈষ্ঞবদিগকে পুজা করিবে, পরে অবভৃথ ও পুষ্পযাগ 
করিবে ।৭৪-৮৭ 

যাগাবসানে ব্রাহ্ষণদিগকে ভোজন করাইবে এবং 
৷ শ্ীগুরুর পুজা করিবে । যে বৈঞ্ণবশ্রেষ্ঠ এই বান্থুদেব- 
যাঁগের অনুষ্ঠান করে, সে কোটি কোটি কুল উদ্ধার 
করত স্বয়ং পরম পদ প্রাপ্ত হয়। কিংবা বাস্ুদেবের মন্ত্র 
দ্বারা এ বঞ্চিতে অযুতদংখ্যক আহুতি দিবে । দেবদেব 
শ্রীবিষুরকে প্রতিমন্ত্রে পুপ্প দান করিবে । ইহাতে 
বান্থুদেব যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবে ।৮৮-৯০ 

হে রাজধি! এখন তোমাকে বিষুযাগেব বিধি 
বলিতেছি। শ্রবণানক্ষত্রে পূর্বাহে পুবৌক্জ নিয়মানুসারে 
যাগকণ্মের আরস্ত করিবে। পূর্বদিন উপবাস করিয়া 
রাত্রি জাগরণপূর্বক শ্রীহরিকে পুজা করিবে । প্রভাতে 
পূর্বব যথাঁবিধি স্নীন করিয়! জগতপতির তর্পণ করিবে। 

পরমাকাশে অবস্থিত শ্রীহর্িকে বড়ক্ষর মন্তের বিন্ি 



৭৫৫ 

কুলকোটিং সমুদ্ধূত্য স গচ্ছেৎ পরমং পদমৃ। 
অথবা বাস্থদেবস্থ মন্ত্রেণেব দ্বিজোভমঃ ॥৮৯ 
জুকুয়াদযুতং বহ্ছে৷ বৈষ্ণবৈঃ প্রত্যুচং তথা । 
পুষ্পাণি দত্ব! দেবেশে সম্যগিষ্ট্যা লভে ফলম্ ॥৯০ 
অথ বক্ষ্যামি রাজর্ষে ! বৈষ্ণবেষ্ট্যা বিধিং ততঃ । 
শ্রবণক্ষে তু পুর্বাহে পুর্ববচ্চ সমারভেও ॥৯১ 
উপোধ্য পুর্বদিবসে পুজয়েজ্জাগরে হরিমূ । 

প্রভাতে পুর্ববৎ স্নাত্বা তর্পয়েজ্জগতাং পতিম্ ॥৯২ 
ষড়ক্ষরবিধানেন পরমে ব্যোন্সি স্ছিতং হুরিম্। 

বহ্চ্রক-হেমবিম্বাদ্যৈর্ধোগগীঠস্থসংস্থিতমূ ॥৯৩ 

চতুভূজিং স্ন্দরাঙ্গং সর্বাভরণভূষিতমূ । 
চক্র-শঙ্খ-গদা-শাঙ্গণন্ বিভ্রাণং দোভিরায়তৈঃ ॥৯৪ 
বামান্কস্থশ্রিয়া সার্ধং গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ | 
নৈবেছ্ৈশ্চ ফলৈর্ভক্ষ্যেদ্ি ব্যৈর্ভোজ্যৈঃ স্থপানকৈঃ॥৯৫ 
অর্চয়েদেদেবদেবেশং সর্বাভরণসংযুতম্ | 
উ্ীলগ্মীঃ কমলা পদ্মা সীতা৷ সত্যা৷ চ রুক্মিণী ॥৯৬ 

অনুসারেই পুজ]! করিবে । চিন্তা করিবে- বহ্ছি, নুধ্য ও 

স্ব্ণবিন্ব প্রভৃতি দ্বারা স্থশোভিত যোগপীঠে অবস্থিত, 
তাহাতে চতুভূ'জ, স্থন্দর অঙ্গবিশিষ্ট, সমস্ত অলঙ্কার দ্বারা 
অলঙ্কত, বিস্তৃত দীর্ঘ বাঁহুসমূহ দ্বারা চক্র, শঙ্খ, গদা ও 
ধনু ধারণ করিয়াছেন, তাঁর বাম অঙ্গে শ্র্ীজক্ষমীদেবী 
শোভমানা--এরূপ লক্গমীযুক্ত সর্বাভরণভূঘিত দেবদেব 
নারায়ণকে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত প্রভৃতি নৈবেষ্ঠ, প্রচুর ফল, 
বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্যদ্রব) ও সুস্বাদু পানীয় দ্বার! পূজা 
করিবে ।৯১-৯৬ 

শ্রী, লক্ষী, কমলা, পল্সা, সীতা, সত্য, রুল্িণী ও 

সাবিত্রী- ইহারা দেবাদিদেবের চতুর্দিকে অবস্থিত, ইহা- 

দিগকেও পুজা! করিবে। তারপর বলরাম প্রভৃতিকে 

পুজা করিবে। অনন্ত, গরুড়, দেবপতি, সত্য, ধর্ম, শম, 
দম ও বুদ্ধি ইহারা যথাক্রমে সমন্তদিকে অবস্থিত । 
ইঙাদিগকে এবং লোকপালসমুহ্কে পৃজ। করিবে, পরে 
চক্রাি অন্ত্রসমুহের পূজা করিবে । অতঃপর মহাভাগবত 

দিগকে পুজ। করিবে। অনন্তর হোমকন্ম আরস্ত 

আধ্য-শাস্ত 

সাবিত্রী পরিতঃ পুজ্যা ততস্ত তে বলাদয়ঃ। 
অনস্ত-তাক্ষর্য-দেবেশ-সত্য-ধর্মদমাঃ শমাঃ ॥৮৭ 
বুদ্ধিশ্চ পুজনীয়াস্তে দিক্ষু সর্বান্বনুক্রমাহ | 
ততো! লোকেশ্বরাঃ পুজ্যান্ততশ্চক্রাদিহেতয়ঃ ॥৯৮ 

মহাভাগবতাঃ পৃজ্যাঃ হোমকর্ম সমাচরেৎ । 
চতুভিবৈষ্ণবৈঃ সুক্তৈঃ প্রত্যুচং জুকুয়াচ্চরুমূ ॥৯৯ 
ব্যাপকা মন্ত্ররতুঞ্চ চতুর্মন্ত্রা উদ্দানৃতাঃ | 

তৈরপ্যস্টোত্তরশতং পৃথক পৃথগতো যজেশ ॥১০০ 
তৃতীয়মণ্ডলং পশ্চাজ্জুনুয়াণ প্রত্যুচং ততঃ। 
তথা পু্পৈশ্চ সম্পুজ্য কৃর্ধ্যাদবসূথং ততঃ ॥৯০৯ 
সমাপ্য পুষ্পযোগেন বৈষ্ণবান্ ভোজযেভ্ততঃ | 
এবং কতুমশক্তশ্চেদ্ বৈষ্ণবীং বৈষ্ুবোভ্তমঃ ॥১০২ 
বৈষ্ণব্যা চৈব গায়ত্র্যা পুষ্পাঞ্জল্যযুতং চরে । 
ত্রিসহতং চরুং হুত্বা বৈষুবেষ্ট্যাঃ ফলং লভেৎ ॥১০৩ 

ইমাং তু বৈষ্ণবীমিষ্িং যঃ কৃর্ধ্যাদ্ বৈষ্ুবোভ্ভমঃ। 
ত্রিকোটিকুলমুদ্ধ ত্য বাতি বিষেগঃ পরং পদম্ ॥১০৪ 

করিবে। চারিটি বিষুসুক্তের প্রতিমন্ত্রে চর দ্বারা হোম 
করিবে ।৯৭-৯৯ : 

মন্ত্রবত্ব ও চতুবিধ মন্ত্র অত্যন্ত ব্যাপক কথিত হইয়াছে, 
অতএব সেই সব মন্ত্রীরা পৃথক্ পৃথক ভাবে অফ্টোত্তর- 
শত আহুতি দিবে। পরে তৃতীয় মণ্ডলের প্রতিমন্ত্রে 
আহুতি দান করিবে। তারপর পুষ্পসমূহ দ্বারা পুজা 
করত অবভূথ ও পুষ্পযাগ সমাপনপূধক বৈষ্ণবদিগকে 
ভোজন করাইবে। এইরূপ বিধিতে বৈষণবী ইস্টি অর্থাৎ 
বিষুযাগ করিতে অসমথ হইলে বিষ্ুগায়ত্রী দ্বারা 'যুত 
সংখ্যক পুষ্পাঞ্জলি দিবে এবং চরু দ্বারা তিনহাজার 

আহুতি দিবে, তাহা৷ হইলেই বিষুলযাগের সম্পূর্ণ ফল 
প্রাপ্ত হইবে ।১০০-৩ 

যে বৈষণবশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এই বিষুণযাগ করিবে, সে 
তিনকোটি কুলের উদ্ধার সাধনকরত শ্রাবিধুঃর পরম 
পদ লাভ করিতে পারিবে ।১৯৩ 

বৈষ্বগণ বৃত্তিভঙ্গনিত মহাঁপাপে কিংবা! দেব- 
কাঁধ্যের শান্তির জন্য এই এ্রায়স্চিন্ত অনুষ্ঠান করবে ।১৫ 



বৃদ্ধহারীত-্যৃতি 

প্রায়শ্চিত্তমিদং কৃুর্য্যাদ্ বৃত্তিভঙ্গেযু বৈষবঃ। 
শাস্ত্যর্থং দেবকার্য্যেযু পাপেষু চ মহতস্বপি ॥১০৫ 

অথ বৈষ্যুহী ইষ্টিরুচ্যতে | 
শুরুপক্ষে তু দ্বাদশ্ঠাং সংক্রান্ত গ্রহণেহপি বা । 
উপোষ্য বিধিবদ্ বিষু্ং পুজিত্বা বিধানতঃ ॥১০৬ 

অভ্য্চযেদ্ গন্ধ-পুস্পৈঃ কেশবাদীন্ পৃথক পৃথক্। 
সন্কর্ষণাদীনপি চ পুজয়েৎ প্রযতাত্মবান্ ॥১০৭ 
তত্তম্মৃতিং পৃথগ, ধ্যাত্বা পৃথগেব সমর্চয়ে | 
কেশবন্ত স্ুবর্ণাভঃ শ্যামো নারায়ণোহব্যয়ঃ ॥১০৮ 

মাধবঃ স্থাছুৎ্পলাভো!৷ গোবিন্দ; শশিসন্নিভঃ | 

গৌরবর্ণস্তথা বিষণ শোণো মধুজিদব্যয়ঃ ॥১০৯ 
ত্রিবিক্রমোহগ্রিসঙ্কাশে। বামনঃ স্ফটিকপ্রভঃ 
শ্রীধরস্ত হরিদ্রোভো হৃধীকেশোংহশুমান্ যথ। ॥১১, 
পদ্মনাভো ঘনশ্ামো হৈমো দামোদর প্রভুঃ | 
সন্কর্ষণস্য মুক্তাভে। বাস্থদেবো ঘনছ্যুতিঃ 0১১১ 

এখন বৈষ্যুহী ইষ্টি কথিত হইতেছে । 
শুরুপক্ষে দ্বাদশী তিথিতে, সংক্রান্তি বা গ্রহণে 

উপবাস করিয়া যথাবিধি শ্রীবিষুর পূজা! করিবে ।১০৬ 
কেশবাদিকে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা 

পূজা করিবে। পরে সংযতচিত্তে সঙ্বর্ষণাদিকেও পৃজা 
করিবে ।১৭৭ 

পৃথক পৃথগ ভাবে সেই সেই মুন্তির ধ্যান করত পৃথক্ 
পৃথগভাবেইপুজ1 করিবে । তাহাদের রূপ £-কেশব 
স্বর্ণের ম্যায় কীস্তিসম্পন্ন, অনশ্বর নারায়ণ শ্যামবর্ণ, 

মাধব নীলপদ্মসদূশ কান্তিবিশিষ, গোবিন্দ চন্দ্রতুল্যবর্ণ, 
বিষুণ গৌরবর্ণ, মধুজিৎু রক্তবর্ণ, ত্রিবিক্রম অগ্নিতুল্যকাস্তি, 
বামন স্ফটিকের প্রভার হ্যায় উজ্জল শুভ্র, শ্রীধর 

হরিপ্রার শ্যায় কান্তিবিশিষট, হৃযীকেশ সুধ্যতুল্য, পল্মনাভ 
জলপূর্ণ মেঘের ম্যায় গাঁড় শ্যামবর্”, প্রভু দামোদর 
সব্ণকান্তি, সন্ধর্ষণ মুক্তাদীমতুল্য, বাসুদেব মেঘতুল্য শ্যামল, 

প্র্য্গ রক্তবর্ণ, অনিরুদ্ধ নীলপল্ুসদৃশ, অধোক্ষজ নূতন 

ঘাসের গ্ভায় বর্ণবিশিষ্ট, পুরুষোত্তম রক্তবর্ণ অঙ্গ বিশিষ্ট, 
নৃস্িংহ মণির তুল্যকান্ডিসম্পন্ন, অচ্যুত হুষ্যতুল্য, জনার্দন 

১৫১ 

্রন্যুন্বো রক্তবর্ণ; স্যাদনিরুদ্ধে। যথোশু্পলম্। 
অধোক্ষজঃ শাদ্বলাভো রক্তাঙ্গঃ পুরুষোতমঃ ॥১২২ 

নৃসিংহো৷ মণিবর্ণঃ স্যাদচ্যুতোহর্কঃ সমপ্রভঃ। 
জনাদনঃ কুন্দবর্ণ উপেন্দ্বো বিদ্রমহ্থ্যতিঃ ॥১১৩ 
হরিবৈ সূর্ধ্যসঙ্কাশঃ কৃষ্ণো ভিন্নাঞ্জনছ্যুতিঃ | 
আয়ুধানি ব্রবে চেষাং দক্ষিণাধঃ করাদিতঃ ॥১১৪ 

পদ্মং শঙ্ঘং গদচিক্রং গদাং দধাতি কেশবঃ। 

শঙ্াং পন্মং গদাং চক্রং ধান্তে নারায়ণোহব্যযঃ ॥১১৫ 

মাধবস্ত গদাং চক্রং শঙ্মং পন্মং বিভত্তি চ। 
চক্রং গদাং তথা পদ্মং শঙ্খং গোবিন্দ এব চ ॥১১৬ 

গদাং পদ্মং গদাশঙ্খং চক্রং বিষুবিভত্তি হি। 
চঞ্রং শঙ্গং তথা পদ্মং গদাঞ্চ মধুসুদনঃ ১১৭ 

পাস্মং গদ1ং তথা চক্রং শঙ্বাং চৈব ভ্রিবিক্রমঃ | 
শঙ্ঘং চক্রং গদাং পচ্মং বামনো বিভূয়ান্তথা ॥১১৮ 

পল্মং চক্রং গদাং শঙ্খং শ্রীধরঃ ভ্ীপতিরর্ধত | 

কুন্দপুষ্প-সদৃশ, উপেন্দ্র বিদ্রমমণিতুল্য, শ্রীহরি সুষ্ধ্- 
তুল্য কৃষ্ণ মন্দিত অগ্রন-তুল্য ঘনকুষ্তবর্ণ, এখন ইহাদের 
অন্ত্রসমূহও ইহাদের দক্ষিণদিকের নিম্ন কর হইতে বগিত 
হইতেছে । কেশব পদ্ম, শঙ্খ, গদাঁচক্র অর্থাৎ বৃহৎ 

চক্র ও গদ ধারণ করেন। সনাতন নারায়ণ শব্ধ 

পদ্ম, গদা ও চক্র ধারণ করেন । মাধব গদা, চক্র, শঙ্খ 

ও পদ্ম ধারণ করেন এবং গোবিন্দ চক্র, গদা, পল ও শঙ্খ 

ধারণ করেন ।১০৯-১৬ 

বিষুণ গদা, পত্স, গদাশঙ্খ অর্থাৎ বৃহ শঙ্খ ও চক্র 

ধারণ করেন। মধুস্দন চক্র, শঙ্খ, পল্ম ও গদা ধারণ 

করেন । বামন শঙ্খ, চক্র, গদা ও পঞ্মু ধারণ করেন এবং 

ত্রিবিক্রম পদ্ম, গদা, চক্র ও শঙ্খ ধারণ করেন। শ্রীপতি 
পল্প, চক্র, গদা ও শঙ্খ ধারণ করেন। শ্্রীধরও জ্রীপতির 
তুল্য অস্ত্রধারী । হৃষীকেশ গদ চক্র, পদ্ম ও শঙ্খ ধারণ 

করেন এবং পল্মনীভ শঙ্খ, পন্মঃ চক্র ও গদ1 ধারণ করেন। 

দামোদর পলা) শঙ্খ, গদ1 ও চক্র ধারণ করেন । বাসদের 

গঙ্গা, শঙ্খ, চক্র ও পল্ম ধারণ করেন । সন্বর্ষণ গা, শঙ্খ, 

পল্প ও চক্র ধারণ করেম। প্রহ্য্গ চক্র, শব্ধ, গদা ও 



১৫২ 

গদাং চক্রং হৃধীকেশঃ পদ্মং শঙ্বং বিভভ্তি হি ॥১১৯ 

পদ্মনাভস্তথা শঙ্খং পান্মং চক্রং ধস্তে 

দামোদরত্তথা ॥১২০ 

সন্কযণে। গদাং শঙ্গাং পদ্মং চক্রং দধাতি হি। 

বাস্দেবো গদাং শঙ্খং চক্রং পদ্মং বিভর্ভি হি ॥১২১ 

চক্রং শঙাং গদাং পদ্মং প্রত্যুন্গো বিভৃয়াত্তথা | 

অনিরুদ্ধস্তথা চক্রং শঙাং গদাঞ্চ পঙ্কজম্ ॥১২২ 

চক্রং পান্মং তথ শঙ্ঘং গদাঞ্চ পুরুষোভ্তমঃ | 
পল্মং গদাং তথা শঙ্ঘং চক্রং চাধোক্ষজে! হরিঃ ॥১২৩ 

চক্রং পদ্মং গদাং শঙ্ঘং নরসিংহো বিভত্তি হি। 

অচ্যুতশ্চ গদাং পদ্মং চক্রং শঙ্খং বিভন্ভি হি ॥১২৪ 

জনার্দনস্তথা পদ্ম শঙ্খং চক্রং গদাং ধরে । 
উপেন্দরস্ত তথা শঙ্খং গদাং চক্রঞ্চ পঙ্কজম্ ॥১২৫ 

হবিস্ত শঙ্খং চক্রঞ্চ পগ্মং চৈব গদাং ধরে । 

শঙ্খং গদাং পঙ্কজঞ্চ চক্রং কৃষ্ণো বিভন্তি হি ॥১২৬ 

এবং চতুবিংশতিস্ত মূর্তীধর্ীত্বা সমর্চয়ে | 
তত্তদ্ বিন্বেষু বা রাজন্ ! শালগ্রামশিলান্ত বা ॥১২৭ 

পদ্ম ধারণ করেন। অনিরুদ্ধ চত্র" গদাঁ, শঙ্খ ও পক্স 

ধারণ করেন । পুরুষোশুম চত্র” পদ্ম, শঙ্খ ও গদা ধারণ 

করেন। অধোক্ষজ-_হরি পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্র ধারণ 

করেন। নরসিংহ চক্র, পল্প, গদা ও শঙ্খ ধারণ করেন। 

| 
র 
| 
] 
মঙগলময় 'আরাত্রিক করিবে । 

আধ্য-শান্্ 

গন্ধৈঃ পুস্পৈশ্চ তাদ্ছুলৈধূ পৈর্দীপৈনিবেদনৈঃ | 
ফলৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পানীয়ৈঃ 

শর্করাক্সিতৈঃ ॥১২৮ 

নামভিক্তৈশ্চতৃর্থযন্তৈযুলমন্ত্রেণ বা যজে | 
দেবানাবরণীয়াংশ্চ পুজয়ে পরিতঃ ক্রমাৎ ॥৯২৯ 

যং হেত্বাহতিসুক্তেন কু্যান্নীরাজনং শুভ । 
পুরতোহগ্রিং প্রতিষ্ঠাপ্য স্বগৃহ্থোক্তবিধানতঃ ॥ 
মণ্ডলেন চতুর্থেন প্রত্যুচং জুনুয়াচ্চরুম্ ॥১৩০ 

পুষ্পৈঃ সম্পুজযেব্ডক্ঞ্যা কুর্ধ্যাদবভূথং নরঃ। 
ইমাং বৈধ্যুহিকীমিষ্টিং সম্যক্ প্রাুর্মহর্ষয়ঃ ॥১৩১ 

প্রাযুশ্চতমিদং প্রোক্তং পাতকেধু মহণ্স্পি। 

অনপ্ন্পি চ বিম্বানাং শাল্তযর্থং বা সমাচরেৎ ॥১৩২ 

প্রারশ্চিত্তং বিশিষ্টং স্যাদ্দেযং প্রত্যুচং কর্মন্ত | 

আনধীতঃ কথব কৃর্্যাদ্ বৈধ্যুহীং বৈষঃবীং দ্বিজঃ ॥১৩৩ 

প্রত্যেকং শতম্টৌ চ মন্ত্রৈস্তেষাং য্ছেদ্ বুধ? | 
সর্বত্রাবভথেষ্টিঞ্চ পুষ্পযাগঞ্চ বৈষুবঃ ॥১৩৪ 

অথবা তন মূলমন্ত্র দ্বারা সকলের পূজা করিবে। 
দেবতাদের পূজা করত তত্তৎ আবরণ দেবতার ও যথা- 

ক্রমে পূজা করিবে। “যং হেত্বাহতি” ইত্যাদি স্ক্তদ্বারা 

সম্মুখে বহিস্থীপনপূর্বক 

অচ্যুত গদা, পদ্ম, চক্র ও শঙ্গ ধারণ করেন । | স্ব-শাখার গৃহাশ্ুত্রোক্ত বিধি অনুসারে তদ্-মগুলস্থিত প্রতি 

জনার্দন পল্পু, শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করেন। উপেন্দ্র ; মন্ত্রের দ্বারা চতুথাবিভক্ত্যন্ত করিয়া চরুহোম করিবে। 

শঙ্খ, গদা, চক্র ও পল্স ধারণ করেন। শ্রীহরি শঙ্ঘ, চক্র, 
পদ্ম ও গদ। ধারণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও 

চক্র ধারণ করেন ।১১৭-২৬ 

এই চতুবিংশতি বিষ্ুযুত্তিকে যথাধথ ধ্যান করত 
সেই সেই মুততিতে যথাবিধি পৃজা করিবে কিংবা সেই 
সেই মুদ্তির নাম করিয়া শালগ্রামেও সকলের পৃজ। 
হইতে পারে ।১২৭ 

গন্ধ, পুষ্প, তাম্বুল, ধৃপ, দী£া ও নৈবেষ্ঠাদি নিবেদন 
করত এবং বিবিধ ফল, নানা ভক্ষ্য-ভোজ্য ও চিনিসংযুক্ত 
পানীয় জল দ্বারা চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত নাম উচ্চারণপূর্বক 

ভক্তিসহকাঁরে বন্ুবিধ পুস্প দ্বারা পূজা করিবে । তারপর 

অবভৃথ-সসীন করিবে। মহধিগণ ইহাকেই বৈষ্যুহিক 
যাগ বলিয়াছেন ।১২৮-১৩১ 

মহাপাতক হইলেও ইহাই তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে 

কথিত হইয়াছে । শান্তির'জন্য জল-ব্যতীত অন্স্থানেও 

প্রতিমুন্তির পুজানুষ্ঠান হইতে পারে ।১৩২ 
প্রতিমন্ত্রে আহুতি দিলেই বিশিষ্ট প্রীয়শ্চিত্ত হইবে । 

্রাঞ্ষণ অধ্যয়ন না করিয়া কিরূপে শ্রীবিষু্র বৈষ্যুহী ইস্ট 
(যাগ) করিবে ।১৩৩ 

প্রতিমন্ত্রে একশত অটটি করিয়! তীহাদের উদ্দেশ্যে 
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দ্বয়েন মূলমন্ত্রেণ কুর্বীত নুমমাহিতঃ। 
বৈষ্ঃবান্ ভোজয়েন্তক্ঞা কর্মান্তে সত্তসিদ্ধয়ে ॥১৩৫ 
চতুবিংশতিসংখ্যান্ বৈ মহাভাগবতান্ দ্বিজান্। 

একং বা ভোজয়েদ্ বিপ্রং মহাভাগবতোত্তমম্ ॥ 

সর্বং সম্পূর্তমেতি তম্মিন্ সংপুজিতে বিভো ॥১৩৬ 
যঃ করোতি শুভামিষ্টিং বৈষ্যুহীং বৈষুবোভমঃ | 
অনন্তস্তাচ্যুতানাঞ্চ বিশিক্টোহন্যতমো ভবেৎ ॥১৩৭ 
বৈভবীমথ বক্ষ্যামি সর্বপাপপ্রণাশিনীম্ | 

পাবনীং সর্বলোকানাং সর্বকম প্রদাং শুভাম্ ॥১৩৮ 

ভগবজ্জন্মর্দিবসে বারে সর্ধ্যস্রতশ্ত বা । 

স্বজন্মাক্ষে হিপি বা কুর্য্যাদ্ বৈভবীং মঙ্গলাহবয়াম্ ॥১৩৯ 

পূর্বেহহ,ত্যুদয়ং কৃর্ধ্যাদস্কুরাপপ্ণপূর্বকমূ। 
উপোষ্য পুজয়েদ্ বিষ্ণমগ্র্যাধানং সমাচরেহ ॥১৩৯ 

স্বাত্বা পরেহহ্ছি বিধিনা সন্তপ্্য পিতদেবতাঃ | 

বিশিব্রণঙ্গণৈঃ সার্মর্চয়িত্বা জনাদ্নম্ ॥১৩০ 

মতস্যং কৃর্মঞ্চ বরাহং নরসিংহঞ্চ বামনমৃ। 
শ্রীরামং বলভদ্রঞ্চ কৃষ্ণং কক্ষিনমব্যয়ধূ্ ॥১৪১ 

হয়গ্রীবং জগদ্ঘোনিং পুজয়েদ্ বৈধবোভমঃ | 
নার্চয়েন্ভার্গবং বুদ্ধং সর্বত্রীপি চ কর্মন্র ॥১৪২ 

কুশগ্রন্থিষ বিন্বেধু শালগ্রামশিলান্ বা। 
অর্চয়েদ্ গন্ধ-পুষ্পাগ্ৈঃ প্রাগুদক্প্রবণেন চ ১৪৩ 
পৃথক্ পৃথক চ নৈবেগ্তং বিবিধং বৈ সমর্পয়েৎ | 
মোদকান্ পুথুকান্ সক্ত,নপুপান্ পায়সাংস্তথা ॥৯৪৪ 

হবিন্যমন্মমুদ্গান্নং মণ্ডকান্ মধুসংযুতান্। 
দধ্যননপ্ গুড়ান্নঞ্চ ভক্ত্যা তেভ্যো নিবেদয়ে ॥১৪৫ 

কপু্রসংযুতং দিব্যং তান্ুলঞ্চ নিবেদয়েণ | 
ইসা বিশ্বেতি দৃক্তেন দগ্যান্ীরাজনং তথা ॥১৪৬ 
নহজ্নামভিঃ স্তৃত্বা ভক্ত্যা চ প্রণমেদ্ বৃধঃ | 

ইব্মাধানাদিপর্য্যস্তং কৃত্বা হোমং সমাচরেৎ ॥১৪৭ 

সর্বৈন্চ বৈধবৈঃ সুত্তিহুত্থা পূর্বং শুভং হবিঃ | 
পঞ্চমং মণ্ডলং পণ্চাহ গ্রত্যুচং জুহ্যাদ্ দ্বিজঃ ॥১৪৮ 
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হোম করিবে। সর্ব অবভূধ-যাগ ও পুষ্পযাগ করিবে। | বৈষবস্রে্ঠ পরদিন স্নান করিয়া যথাবিধি পিতুগণ ও 
একাগ্রচিত্ডে ছুইটি মুলম্ত্দ্বারা যাঁগ করিবে । যাগের অন্ডে | দেবগণকে তর্পণ দ্বারা সন্তুষ্ট করত বিশিষ্ট বিশিষ্ট 
সিদ্ধির জন্য ভক্তিপূর্বক বৈষ্বদিগকে ভৌজন করাইবে। | ব্রাহ্মণদের সহিত জনার্দনকে পূজাপূর্বক মৎস্য,কুন্,বরাহ, 
চবিবশজন মহাভাগবত বৈষ্ণবকে ভোজন করাইবে, | নরসিংহ বামন, শ্রীরাম, বলভন্র, শ্রীরষ্ণ, সনাতন কন্ী 
অথবা একজনও শ্রেষ্ঠ মহাভাগবত ব্রাক্ষণকে ভোজন এবং জগণকারণ হয়গ্রীবকে পুজ। করিবে, কিন্তু ভার্গব ও 

করাইতে হইবে। নেই মহাঁভাগনতোত্তম ক্রাঙ্মণকে বৃদ্ধকে কখনও কোন কণ্মের উপলক্ষ্যে পূজা করিবে না। 
সম্যক পুজা দ্বার! সন্তস্ট করা হইলে সমস্তই সম্পূর্ণ কুশগ্রস্তি দ্বারা মুন্তি নিশ্মীণ করিয়া অথবা শালগ্রাম- 
হইবে । যে বৈষবশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ অনন্তদেবের “অচাত' | শিলাতে পূবমুখী ব। উত্তরমুখবী হইয়া গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা 
প্রভৃতি নামাবলম্বনে এই শুভ বৈযুহী ইষ্টি (যাগ ) পুজা করিবে। পুথক্ পুথগ.ভাবে বিবিধ নৈবেগ্ভ দান 
সম্পাদন করে, দে এ “অচ্যুত' প্রস্ৃতির অন্যতমরূপে করিবে । মোদক অর্থাৎ মুড়কী, চিড়া, খই, ছাঁতু, পিষ্টক, 
্রেষ্ঠতা লাভ করিবে ।১৩৪-৩৭  পায়স, হবিষ্যোক্ত দ্রব্যের অন্ন, মুদ্গ-মিশ্রিত অন্ন, মধুযুক্ত 

এখন সর্বপাপবিনাশিনী বৈভবী (ইষ্টি) খাগ ূ মগ্ডক, দধ্যন্ন ও গুড়ান্ন ভক্তিপূর্বক প্রাদান করিবে। 
বলিতেছি। ইহ1 সকলের অত্যন্ত পবিব্রতাবিধায়ক এবং | কপুরিসংযুক্ত সুন্দর তান্বংল দিবে। “ইমা বিশ্বা” ইত্যাদি 
সর্বাভিলাধ-সম্পাদক। শ্রীভগবানের জন্মদিনে কিংবা | ূক্তমন্ত দ্বারা আরাত্রিক করিবে ।১৪১-৪৭ 
শনিবারে অথব৷ নিজের জন্মনক্ষত্রে এই সর্বমঙগল-কারিণী এ 
কৈভবী-ই্টি করিবে। পূর্বদিনে অস্করার্রণপূর্বক অভ্যুদয় । পরে শ্রীবিষুতর সহম্র ন্বাম সহকারে স্তব করত ভক্তি- 
করিবে। উপবাসী থাকিয়া শ্রীবিষ্কে পুজা করত . পূর্বক প্রণাম করিবে। ইগ্সাধানাদি (সমিধ, আহরণীদি) 
যথাযথ বন্ধিস্থাপ্রন করিবে 1১৩৮-৪০ ৷ কাঁধ্য শেষ করত হোম করিবে। পূর্বে বিষুঃসুক্ত দ্বারাই. 



১৫৪ 

ইমাজ্ত বৈভবীমিষ্টিং কৃর্য্যাদ্ বিষু$পরায়ণঃ। 
অকৃত্বা বৈভবীমন্ত্রং যোহ্ধ্যাপয়তি দেশিকঃ ॥১৪৯ 

রৌরবং নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লব্ম্ ॥১৫০ 
হোমং বিনা স শুদ্রাণাং কুর্য্যা সর্বমশেষতঃ ॥১৫১ 

মক্ৈ্বা জুনুয়াদাজ্যং তত্তন্মুতিপ্রকাশকৈঃ। 
পুজধিত্বা দ্বিজবরান্ পশ্চাম্মন্ত্রং প্রদাপয়ে্ ॥১৫২ 
অশক্তো যস্তু বেদেন কর্তৃমিষ্টিং দ্বিজোতমঃ | 
তত্তম্মৃতিময়ৈর্মন্ত্েঃ পৃথগঞ্টোত্তরং শতম্ ॥১৫৩ 
হুত্বা চরুং ঘ্বৃতযুতং সম্যগিষ্ট্যা ফলং লভেহ । 
বৈষ্থবত্বাচ্যুতস্তাপি কারয়েদিছ্রিমুভমাম্ ॥১৫৪ 
উদ্দিষ্া বৈষ্ণবান্ ্ব-স্ব-পিতুনপি চ বৈষ্ণবঃ | 
যঃ কৃর্য্যাদ্ বৈষ্ঞবীমিষ্টিং ভক্ত্যা পরময়। যুতঃ ॥১৫৫ 
বৈষ্ণবত্বং কুলং সর্বং লভেত স ন সংশয়ঃ | 
তত উধ্ব প্রবক্ষ্যাঁম আনম্তীমঘনাশিনীম্ ১৫৬ 

সমস্ত হোম করিয়া ব্রাহ্ষণ পরে পঞ্চম-মগ্ডলোক্ত মন্ত্রের ইহাতে সন্দেহ নাই। 

প্রতিমন্ত্রে আহুতি দিবে। বিষু্পরায়ণ বৈষ্ণব এই 
বৈভবী (ই) যাগ করিবে। যে গুরু বৈভবীমস্ত্রোক্ত 
অনুষ্ঠান না করিয়া শিষ্যকে অন্য যাগের উপদেশ দেন, 
প্রলয়কালপর্য্যস্ত তিনি রোৌরব-নরকে বাঁস করেন। 
শূত্র হোম-ব্যতীত অন্য সমস্তই সম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠান 
করিবে 1১৪৮-৫১ 

তত্তদ্ মুন্তিপ্রকীশক ( সন্বন্থীয়) মন্ত্রের দ্বারা গুধু 
ঘৃতানতি দিবে। ব্রাঙ্গণশ্রেষ্ঠদিগকে পুজা করিয়া পরে 
মন্ত্রদান করিবে ।১৫২ 

যে ব্যক্তি যথোক্ত বেদবিধি অনুসারে তাদৃশ যঙ্ঞ 
করিতে অসমর্থ, সে সেই সেই মুন্তিবিষয়ক মন্রসমুহ দ্বারা 
প্থক্ পৃথগ ভাবে অফ্টোত্তর শত আহুতি দিবে। পরে 
হোমান্তে ঘৃতযুক্ত চরুদ্বারা হোম করিলে যজ্ঞোক্ত সমস্ত 
ফল প্রীপ্ত হইবে। বৈষ্ণব বলিয়া অচ্যুতেরও যথাযথ 
যাগ করিবে 1১৫৩-৫৪ 

ষে বৈষ্ণব পরম ভক্তি সহকারে নিজের বৈষ্ণব পিতৃ- 
পিতীমহদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বৈষ্ণবী ইষ্টি ( বিষুযাগ ) 
করিবে) তাহার সমস্ত বংশই বৈষ্ণবত্ব লাভ করিবে-_ 

পিস ০৯৯ 

আধ্য-শাস্্র 

পৌর্রমান্তাং প্রকুর্বাত পুর্বোক্তবিধিনা নৃপ ! 
আদানং পুর্ব কৃত্বা অস্কুরার্পণপুর্বকম্ ॥১৫৭ 
উপোধ্যাভ্যর্চয়েদ্দেবমনস্তং পুরুষোত্মম্ | 
সহত্রশীর্ষং বিশ্বেশং সহজ্করলোচনম্ ॥১৫৮ 

সহত্রকিরণং শ্রীশং সদৈবাশ্রিতবসলমূ। 
পৌরুষেণ বিধানেন পুজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥১৫৯ 
গন্ধ-পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ দীপৈশ্চাপি নিবেদনৈ | 
পুজধিত্বা জগন্নাথং পম্চাদাবরণং যজে ॥১৬০ 

পার্থ য়োশ্চ শ্রিয়ং ভূমিং নীলাঞ্চ শুভলোচনাম্। 

হিরণ্যবর্ণা হরিণী জাতবেদা হিরপ্ময়ী ॥১৬১ 
ন্ত্া সূর্ধ্য৷ চ দুরধর্বা গন্ধদ্বারা মহেশ্বরী । 
নিত্যপুষ্টা সহস্রাক্ষী মহালক্ষমী সনাতনী ॥১৬২ 
পুজনীয়৷ সমস্তাশ্চ গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ | 
ংকর্মণণস্তথাহনম্তঃ শেষে! ভূধর এব চ ॥১৬৩ 

এখন আমি সর্পপাপনাশিনী 
আনন্তী ই্টির বিষয় বলিতেছি 1১৫৫-৫৬ 

হে রাজন্! পুর্বোক্ত বিধি অনুসারে পুণিমাতেই 
যাগ করিতে হইবে। যথাঁবিধি অস্কুরাপ্পণপূর্বক যাঁগের 
দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবে ।১৫৭ 

উপবাসী থাকিয়া অনন্ত পুরুষৌত্তমকে পূজা করিবে । 
সহত্রমস্তক, সহত্রকর, সহঅনয়ন, সহত্রচরণ ও সর্বদা 

আশ্রিতবসল লক্ষমীপতি বিশ্বেখর পুরুষোত্তমকে পুরুষ- 
সূক্তোক্ত বিধানে পৃজা করিবে ।১৫৮-৫৯ 

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও দীপাঁদি নিবেদনপূর্বক জগন্নাথকে 
যথাঁবিধি পূজা করিয়া আবরণ-দেবতার পুজা করিবে। 
পার্খস্থিত লক্মী, ভূমি ও শুভনয়না নীলা দেবীকে 
পূজা করিবে। হিরণ্যবর্ণা, হরিণী, জাঁতবেদা, হিরপ্নয়ী, 
চন্দ্রা, জূর্ধ্যা, দুধর্ধা, গগ্ধান্থারা, মহেশ্বরী, নিত্যপুষ্টা, 
সহশ্রাক্ষী, মহা লক্ষ্মী ও সনাতনী এই সমস্ত দেবীকেও 

গন্ধ-পুষ্প এবং অক্ষতাদি দ্বারা পৃজ। করিবে। সন্বর্ষণ, 
অনন্ত, শেষ; ভূধর, লক্গমণ, নাগরাজ, বলভদ্র, হলাযুধ 
এবং তাহাদের প্রাণাদি শক্তিকেও যথাযথ পুজ। 

করিবে ।১৬০-৬৪ 



বৃদ্ধহারীত-মুতিঃ ১৫৫ 

লক্ষণে নাগরাজশ্চ বলভদ্্রো হলায়ুধঃ | 
তচ্ছক্তয়ঃ পুজনীয়াঃ প্রাণাদিষু যথাক্রমমূ ॥১৬৪ 
রেবতী বারুণী কাস্তিবৈশ্ব্্যা চ ইলা তথা। 
ভদ্রা স্থমঙ্গলা গৌরী শক্তয়ঃ পরিকীতিতাঃ ॥১৬৫ 
অস্ত্রান লোকেশ্বরান্ পুজ্য পশ্চাদ্ধোমং সমাচরেত । 

পশ্চাত্ত, মগ্ডলং হষ্টং প্রত্যুচং জুন্ুয়াচ্চরুণ্ ॥১৬৬ 
পুঙ্পাণি চ তথা দত্বা! কুরধ্যাদবভূথাদিকম্। 
অশক্তশ্চেম্সূক্তেন শতমক্টোত্তরং চরুম্ ॥১৬৭ 
ইট বেক্ট্যাঃ ফলং সম্যগাণ্রোত্যেব ন সংশয়ঃ। 
আনন্তীয়ামিমামিষ্টিং বৈকুটপদমাগু যা ॥১৬৮ 
ন দাস্মীশম্ ভবেদ্ যস্য দাস্ং নৃণামসগড। 
তত্র কুর্য্যাদিমামিছ্রিং দাস্তৈকফলসিদ্ধয়ে ॥১৬৯ 
অধুনা বৈনতেয়েষ্টিং বক্ষ্যামি নৃপদতম | 
পঞ্চম্যাং ভানুবারে বা কম্মিংশ্চিচ্ছভবাসরে ॥১৭০ 

উপোষ্য পুর্ব সর্বং কুধ্যাদভূ/দয়াদিকম্। 

্নস্বাহরচযিত্বা দেবেশং গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥১৭৯ 

উহাদের শক্তির নান যথা__রেবতী, বারুণী, কান্তি, 

এখর্ধ্যা, ইলা, ভদ্রা, স্ুমঙ্গলা ও গৌরী। ইহা শাস্ে 

কীন্তিত আছে 1১৬৫ 

অন্ত্রসমূহকে ও লৌকপালদিগকে পুজা করিয়া পরে 
হোম করিবে। পরে ষষ্ঠটমগুলের প্রতিমন্ত্রে চর-হোম 

করিবে ।১৬৬ 

পরে পুষ্পসকল দান করিয়। অবভূথ-যাগাদি করিবে। 

অসমর্থ হইলে নৃ-সূক্ত দ্বারা অফৌত্তরশত চরু হৌম 

করিবে ।১৬৭ 

ইহাতেই যাগের সম্পূর্ণ ফল সম্যক্ প্রাপ্ত হইবে__ 

সন্দেহ নাই। এই অনস্ত-সন্বশ্বীয় যাগের দ্বারা বৈকু্ট 

পদ লাভ হয়।১৬৮ 

যে ব্যক্তির ভগবানের দাশ্য সম্পূর্ণ লাভ হয় নাই, 

মে ইহার ফলে সম্পূর্ণ দাস্ত প্রাপ্ত হইবে। দাশ্থফল 

সিদ্ধির জন্য এই ইঠ্িই করিবে ।১৬৯ 

 হেরাজন্! এখন বৈনতেয় ই্টির বিধান বলিতেছি। 

লক্ষম্যা সহ সমাসীনং বৈকৃঠভবনে শুভে। 
সর্বমন্ত্রময়ে দিব্যে বাঙ্ময়ে পরমাসনে ॥১৭২ 

মন্ত্রঘরৈরক্ষরৈশ্চ সাৈবেদৈঃ সমঘিতঃ। 
তারেণ সহ সাবিত্র্যা সংস্তীর্ণে শুভবচস ॥১৭৩ 

ঈপ্বর্ষ্যা চ লমামীনং মহআর্কসমত্যুতিম্ | 

চতৃভূজনুদারাঙ্গং কন্দর্পশহসনিভম্ ॥ 

ধুবানং পন্মপন্রাক্ষং চক্র-শখ-গদাঙ্গিনম্ ॥১৭৪ 

বৈষ্কব্য। চৈব গায়ত্র্যা পুজযেদ্ধরি মব্যযঘূ। 
শ্রিঘং দেবীং নিত্যপুক্টাং স্ভগাঞ্চ লললক্ষণাম্ ॥১৭৫ 

এঁরাবতীং বেদবতীং স্থকেশীঞ্চ নুমঙ্গলাষ্। 
অর্চয়েৎ পরিতো দেবীঃ স্রূপা নিত্যঘৌবনাঃ ॥১৭৬ 
ততঃ সমর্চযেস্তাক্ষং গঞ্চড়ং বিনতান্তম্। 
সুপর্ণঞ্চ চতুদিক্ষু বিদিক্ষু শক্তয়ন্তথা ॥১৭৭ 

শর্গত-ম্মৃতীতিহাসান্চ পুরাগানীতি শক্তয়ঃ | 
অস্ত্রাদীনীখবরান্ পশ্চাদর্চয়ে কুন্নমাক্ষতৈঃ ॥১৭৮ 

৷ পঞ্চমীতে রবিধারে বা কোনও শুভদিনে এ ইষ্টি করিতে 
হয়।১৭০ 

উপবাঁসী হইয়া পূর্বোক্তব্রমে অভ্যুদয়াদি করিতে 
হইবে। নান করিয়া গন্ধপুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা 
শুভ বৈকুভবনে শ্রীলক্ষমীদেবীর সহিত একত্র মন্ত্রময় 

দিব্য বাঙ্য় আসনে উপবিষ্ট, মন্ত্রষ্বর ও মন্তরীক্ষর এবং 

ষড়ঙ্বেদের সহিত সমগ্গিত, প্রণবের সহিত গায়ত্রীর 

তেজোময় আস্তরণে ষড়ৈশ্বধ্যের সহিত উপবিষ্ট, সহজ 
ূ্ধ্যতুল্য প্রভাসম্পন্ন, নিত্যযুবক, পন্সপত্রের ন্যায় দীর্ঘ 
নয়ন, শখ, চক্র ও গদা যাঁর অঙ্গে শোভমান--এরপ 

সনাতন শ্রীহরিকে বিষ্ুগায়ত্রী দ্বারা পূজা করিবে। 
তাহার চারিদিকে নিত্যযৌবনবতী স্ুুরূপা দেকীগণ 

বর্তমান; তীহাদিগের নাম--শ্রীদেবী, নিত্যপুফী, 
স্থলক্ষণা, সুভগা, এরাবতী, বেদবতী, স্ুকেশী, সুমঙ্গলা। 

ইহাদিগকেও পূজা করিবে ।১৭১-৭৬ 

তারপর বিনতানন্দন তার্ষ্য গরুড়কে পুজা করিবে। 



১৫৬ 

ধুপং দীপঞ্চ নৈবেশ্ঠং তা্নুলঞ্চ নমর্চয়ে। 
অয়ং হিতে চার্থীতি দগ্যাম্লীরাজনং শুভম্ ॥১৭৯ 

প্রদক্ষিণং নমক্কারং কৃত্বা! হোমং সমাচরেৎ। 

বসিষ্ঠেন চ সংদৃষ্টং সপ্তুমং মগডলং হনে ॥১৮০ 

পুষ্পাঁণি চ ততো৷ দৃত্বা! কুর্যযাদবভৃথাদিকম্। 

রথ-যানাদিভঙ্গে চ বাহুনধ্বংসনে তথা ॥১৮১ 

অবৈদিকক্রিয়াজুষ্টে কুর্যাদিষ্টিমিমাং শুভাম্। 

অরিষ্টে চোপপাপেষু শান্তযর৫থমপি বা যজে ॥১৮২, 

ইন্ট্যাহনয়। পুঁজিতেশে রোগ-সর্পাগ্নিভীঃ শমেহ | 

বৈনতেয়সমো ভূত্বা ভবেদনুচরো হবেঃ ॥১৮৩ 

বৈষকসেনীং ততো বক্ষ্যে সর্বপাপপ্রণাশিনীম্। 

উপোষ্যৈকাদশীং শুদ্ধাং পূর্ব পুজযেদ্ধরিম্ ॥১৮৪ 

তদ্িষেগরিতি মন্ত্রাভ্যামুপচারৈঃ সমর্চয়েহ | 

বিষকূসেনঞ্চ সেনেশং সেনান্ পঞ্চ চমুপতিমূ ॥১৮৫ 

০ 

চতু্দিকে সাস্তরাল দিকে (কোঁণসমূহে ) নুপর্ণকে, শ্রুতি, 

স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি শক্তিগুলিকে এবং 

শাঁটক্রাঁদি অন্ত্রসমূহ ও উশ্বরবুন্দকে পুষ্প, অক্ষত, ধুপ, 

দীপ, নৈবেগ্ভাদি ও তাম্মুল দ্বারা পুজ করিবে। 

“আয়ং হি তে চার্থীতি” বেদমন্ত্র দ্বারা আবাত্রিক 

করিবে । পরে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া হোমের 

অনুষ্ঠান করিবে। বসিষ্ঠ খষি কর্তৃক সম্যক্ দৃষট সপ্তম 

মগ্ডলোক্ত বেদমন্ত্রসমূহ দ্বারা হোম করিবে ।১৭৭-%০ 

তারপর পুষ্পাদি দিয়া অবভৃথযাগাদি সম্পন্ন 

করিবে। রথ ভঙ্গ হইলে কিংব| বাহন বিধ্বস্ত হইলে 

অবৈদিক ক্রিয়া অর্থাৎ ' বেদবিহিত ভিন্ন ইচ্ছামত 

কার্্যাদি অনুষ্ঠিত হইলে এই মঙ্গলময় বৈনতেয় যাগ 

করিতে হয়। কিংবা গৃহস্থের কোনও রিষ্ি উপস্থিত 

হইলে অথবা উপপাতক জন্মিলে তাহার শাস্তির জন্যাও 

. এই যাগ করিবে ১৮১৮২ 

“ . এই যাঁগসমভিব্যাহারে দেবতা! শ্ীহরিকে পুজ1 করা 

হইলে রোগ, সর্প ও অগ্রিজন্য ভয় প্রশমিত হয়। 

গরুড়ের তুল্য হইয়া শ্রীহরির অনুচর হইয়া থাকে ।১৮৩ 

এখন সর্ঘপাঁপবিনীশক “বিষক্সেন” যাঁগের বিধি 

আধ্য-শান্জ 

অর্চযিত্বা চতুর্দিক্ষু শক্তয়শ্চ বিদিক্ষু চ। 
্য়ীং সুত্রবতীং সৌম্যাং লাবিত্রীং চার্চয়েদ্ দ্বিজঃ | 

অস্ত্রান্ দিগীশান্) দীপাংশ্চ সম্পূজ্য হোমং পশ্চাৎ 
সমাচরে ॥১৮৬ 

কুত্বেখ্াধানপর্যস্তমঞ্টমং মণ্ডলং যজে ॥১৮৭ 

পায়সেনাথ পুষ্পাণি দগ্যাৎ প্রযতমানসঃ । 

অন্তে চাবভৃথে্টিঞ্ প্রসুনজনং তথ! ॥১৮৮ 

ব্রাহ্মণান্ ভোজর়েচ্ছক্ত্য! দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়েণ্ু। 

অশক্তো যন্ত্র বেদেন কতুমিষ্টি্চ বৈষ্তবঃ ॥১৮৯ 

তদ্বিষ্গোরিতি মন্ত্রাভ্যাং সহত্ং জুহুয়াচ্চরুম্ । 

কৃত পুষ্পাঞ্জলিধপি সম্যগিষ্টিং লভেম্নরঃ ॥১৯০ 

বৈষ্বকূসেনীমিমাং হুত্ব। বিঘকূসেনসমো ভবে । 

প্রভৃতধন-ধান্যা্যমৈশ্রয্যং চৈব বিন্দতি ॥১৯০ 

ক্ষ-রাক্ষল-ভূতানাং তামসানাং দিবৌকসাম্। 
অভ্যর্চনে তদ্দোষস্ত বিশুদ্ধ্যর্থমিদং যজেও ॥৯৯১ 

বর্ণনা করিতেছি । শুরু! একাদশীতে উপবাস করিয়া 

পূর্বোক্ত নিয়মে শ্রীহরিকে পুজা করিবে ।১৮৪ 
“তন্বিস্পো+” ইত্যাদি মন্ত্র দুইটি দ্বারা নানা উপচারে 

পূজা করিবে । বিদক্সেন, সেনাপতি, সৈন্যসমূহ ও পঞ্চ 
সৈল্যাধ্যক্ষকে পূজা করিয়া চতুদদিকে ও দাস্তরাল দিকে 
অবস্থিত শক্তিগণকে পুজা করিবে । পরে পুজক ত্রার্ষণ 

বেদ, সৃক্তবতী ও পরমসৌম্যা গায়ত্রীকে পুজা করিবে। 
অগ্্রসমূহ, দিক্পতিসকল ও প্রজ্্বলিত দীপগুলিকে পূজা 

করিয়া পরে হোম করিবে ।১৮৫-৮৬ 

ইপ্মাধান পধ্যন্ত কাধ্য করিয়া অধম মগুল দ্বারা 

পায়স দিয়া হোঁম করিবে । পরে একা গ্রচিত্তে পুষ্পমকল 

দান করিবে । অবসানে অবভূথযাগ ও নান! পুষ্প দ্বারা 

পূজা করিবে ।১৮৭-৮৮ 

শক্তি অনুসারে ব্রাহ্গণভোজন করাইবে। পরে 
দক্ষেণা দ্বারা তীহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে। যে বৈষ্ণব 

যথোক্ত বেদমন্ত্র বার! ষথাষথ যাঁগ সম্পন্ন করিতে অসমর্থ, 

সে 'তর্দবিষেগো” ইত্যাদি মন্ত্র দুইটি দ্বার! সহশ্রবার চর 

যোগে আহৃতি দিবে। অনন্তর পুষ্পীপ্লি দিলে যথোক্ত 

যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফললীভে সমর্থ হইবে 1১৮৯৯ 



বঞ্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

সৌদর্শ নীং প্রবক্ষ্যামি সর্বপাপ প্রণাশিনীম্ | 
ব্যতীপাতে বৈধুতৌ বা সমুপোষ্যার্চয়েদ্ধরিম্ ॥১৯৩ 

অখগুবিন্থপত্রৈর্ব! কোমলৈস্তলপীদলৈঃ | 
অর্চয়িত্বা হষীকেশং গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিতিঃ ॥১৯৪ 
পশ্চা সমর্চনীয়াঃ স্থ্যঃ শ্রী-ভূ-নীলাদিমাতরঃ | 
স্থদ্নসহআ্রারং পবিভ্রং ব্রহ্মণস্পতিম্ ॥৯৯৫ 

সহআর্কং শতোছ্যামং লোকদ্বারং হিরণায়ম্। 

অভ্যচয়েও ক্রমাদ্দিক্ষু তথা শক্তীঃ সমর্চয়েত ॥১৯৬ 
অনিষ্ধ্বংদিনী মায়া লজ্জা পুষ্টিঃ সরস্বতী । 
প্রকৃতীর্জগদাধার৷ কামধুক্ চাষ্টশক্তয়ঃ ॥১৯৭ 
তথা তাশ্চৈব লেকেশাঃ পুজ্যা দিক্ষু ঘথাক্রমা | 
অভ্যচ গন্ধ-পুষ্পাগ্ৈরনৈবোৌগ্েবিবিধৈরপি ॥১৯৮ 
খর্েদোক্তম্ত সুক্তেন ততো নীরাজনং হবেঃ | 
নবমং মণ্ডলং পশ্চাদ্ধোতব্যং চরুণা নৃপ ॥১৯৯ 

এই বিষবক্সেনযাগের অনুষ্ঠান করিলে বিষক্সেনতুল্য 
হইবে। তখন প্রভূত ধনধাগ্ঠাদি ও বিপুল শব্ধ 
লাভ করিতে পারিবে ।১৯১ 

যক্ষ, রাক্ষস, ভূতের এবং তমোময় দেবগণের 

অর্চন-জন্য দোষের শাস্তির নিমিত্ত এই যাগের অনুষ্ঠান 
করিবে ।১৯২ 

এখন সর্বপাপনাশিনী “সৌদশিনী” ইঠ্টির বাধ 

বলিতেছি। ব্যতীপাত বা বৈধুতিযোগে উপবাস করিয়া 

শ্রীহরির পুজা করিবে ।১৯৩ 

গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা অখগু বিশ্বপত্রসকল 
ও সরস তুলসীপত্র দ্বারা হৃধীকেশের পূজা করিয়া পরে 

পূর্বাদিদিকে ও বিদিকে যথাক্রমে ন্থদর্শন, সহআর, 
পবিত্র, ব্রহ্মণস্পতি, সহত্রার্ক, শতোগ্ভাম, লোকদ্বার ও 
হিরগ্নয়কে পূজা করিবে। তশুদহ শক্তিসকলকে পূজা 
করিবে। অনিষ্ধ্বংসিনী মায়া, লজ্জা, পুগ্রি, সরম্যতা, 
প্রকৃতি, জগদাধারা ও কামধুক-এই অফ্টসংখ্যক 

শক্তিগণকে পুজা করিয়া দিক্সমূহে 
২৩ 

বথাক্রমে : 

১৫৭ 

আজ্যেন বা তিলৈর্বাহপি বিন্বৈর্বাহপি সরোরুহৈঃ | 
হুত্ব! পুষ্পাঞ্জলিং দত্বা! কুর্্যাদবসূখাদিকম্ ॥২০০ 
ত্রাহ্মণান্ ভোজয়ে পশ্চাদ্ গুরুঞ্চাপি সমচয়ে। 

উদ্ধাহ্া বৈষ্ঞবীং কন্যাং যাচিত্বা বৈষ্ঃবীং তথা! ॥২০১ 
হুত্বা বা বৈষ্ণবেনৈব তধৈবাদিত্যভূজ্যপি | 
অন্যলিঙ্গধূতৌ। চাপি কৃরধ্যাদিষ্টিমিমাং দ্বিজঃ ॥২০২ 
লৌদর্শনেন মন্দ্রেণ সহত্রং জুন্য়াচ্ছরুম্ । 

পুষ্পাণি দত্ব! নাহত্রং সম্যগিষ্ট্যাঃ ফলং লভেৎ ॥২০৩ 
অথ ভাগবতীমিষ্টিং প্রবক্ষ্যামি নৃপোত্ম | 
উপোষ্যৈকাদশীং শুদ্ধাং দ্বাদশ্যাং পূর্ববদ্ধরিমূ ॥২০৪ 

অচ্যিত্বা বিধানেন গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ | 

পৌরুমেণ তু সুক্তেন শ্রীমদষ্টাক্ষরেণ বা ॥২০৫ 
অচয়েজ্জগতামীশং সর্বাভরণসংযুতঘ্ । 
ততো ভাগবতান্ সর্বানচ'যেশ্পরিতো দ্বিজঃ ॥২০৬ 

দপ্প? শাপলা আপ পন 

লোকপালগণকে পুজা করিবে। গন্ধ-পুষ্প ও বিবিধ 
নৈবেগ্ঠাদি দ্বারা পূজ1 করিয়া খখেদোক্ত সৃক্তের দ্বারা 
প্ীহরির নারাজন করিবে । হে রাজন! পরে নবম- 

মণ্ডলোক্ত মন্ত্রমুহযোগে চরু দ্বারা হোম করিবে। 
ঘ্ৃত বা সঘুত তিল অথবা সন্বৃত বিলবুপত্র কিংবা সন্ত 

পল্ম দ্বারা হোম করত পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অবভূথাদিষাগ 

করিবে। পরে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে এবং গুরুকে 
পূজা করিবে। মতঃপর প্রার্থনা করিয্পা বৈষ্ণবা 
কন্যাকে বিবাহ করিবে ।১৯৪-২০১ 

সূর্যোদয়ে ভোজন করিলে কিংবা বৈষ্ণবভিন্ন অপ্যের 
৷ চিহ্ন ধারণ করিলে ব্রাহ্মণগণ এই যাগ করিবে ।২*২ 

ভূমি, লক্ষী ও নীপাদি মাতৃগণকে পূজা করিবে। সুদর্শনসন্ধদ্ধীয় মন্ত্রের দ্বারা সহত্বার চরু-হোষ 

৷ করিবে এবং সহত্র পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে ঘথোস্ত 
ধাগের সম্পূর্ণ ফল লাভ হইবে ।২*৩ 

এখন 'ভাগবতী' ইষ্টিবিধি বলিতেছি। হে রাজশ্েষ্ঠ 
তুমি শ্রবণ কর। শুক্লা, একাদশীতে উপবাস করিয়! 

দ্বাদশীতে শীহরিকে পূর্ববৎ পুজা! করিবে ।২০৪ 
ষথাবিধি গন্ধ, পুম্প অক্ষতাদি দারা পুজ। করিয়া 



১৫৮ 

পু্পৈর্বা তুলসীপত্রৈঃ সলিলৈরক্ষতৈরপি । 
প্রহলাদং নারদঞ্চেব পুগুরীকং বিভীষণম্ ॥২০৭ 
রুঝ্সাঙ্গদং তৎসুতঞ্চ হনুমণ্তং শিবং ভূগুমৃ। 

বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ ব্যাসং শৌনকমেব চ ॥২০৮ 
মার্কগডেয়ং চাম্বরীষং দত্তাত্রেয়ং পরাশরমূ। 

রুক্-দাল্ভ্যে৷ কশ্যুপঞ্চ হারীতঞ্চাত্রিমেব চ ॥২০৯ 
ভরদ্বাজং বলিং ভীক্সমুদ্ধবাক্রুর-পুক্ষরান্। 
গুহং সৃতঞ্চ বালীকং স্বাযন্তুবমনুং প্রুবম্ ॥২১০ 
বৈণঞ্চ রোমশখ্ৈৰ মাতঙ্গং শবরীং তথ! । 
সনন্দনঞ্চ সনকং বিঘনঞ্চ সনাতনম্ ॥২১১ 

বোঢ়ুং পঞ্চশিখঞ্চেব গজেন্দ্রঞ্চ জটাযুষমূ। 
স্থশীলাং ত্রিজটাং গৌরীং শুভাং সন্ধ্যাবলিং তথা ॥২১২ 
অনসুষাং দ্রৌপদীঞ্চ ঘশোদাং দেবকীং তথা। 
স্ুভদ্রোঞ্চেব গোগীশ্চ শুভা নন্দব্রজে স্থিতাঃ ॥২১৩ 

নন্দঞ্চ বাশ্থদেবঞ্চ দিলীপং দশরথং তথা | 
কৌসল্যাঞ্চেব জনককন্যামপি চ বৈষ্ণবান্ ॥২১৪ 

পুরুষপৃক্ত দ্বারা কিংবা অষ্টাক্ষর শ্রীবিষুঃমন্ত্র দ্বারা 
দর্বাভরণভূষিত জগদীশ্বরকে পুজা করিবে । পরে 
চতুর্দিক্শ্থিত সমস্ত ভগধন্তত্তদিগকে পুজা করিবে। 
২০৫-৬ 

পুপ্ণ, তুলদীপত্র, জল অথবা অক্ষতের দ্বারাও 

প্রহলাদ, নারদ, পুগুরীক, বিভীষণ, কুল্পাঙ্জদ, তৎপুত্র, 
হনুমান, শিব, ভৃগু, বসিষ্ঠ, বামদেব, ব্যাস, শৌনক, 
মার্কগেডেয়, অন্বরীষ, দত্তাত্রেয়। পরাশর, কুক, দাল্ভ্য, 

কশ্ুপ, হারীত, অত্রি, ভরদ্ধাজ, বলি, ভীত্ম, উদ্ধব, 
অন্তর, পুক্ষর, গুহ, সৃত, বালীক, স্বায়ন্তুব মনু, গ্রুব, বেণ- 

পুর পু, রোমশ, মাতঙ্গ, শবরী, সনন্দন, সনক, বিঘন, 
সনাতন, বো, পঞ্চশিখ, গজেন্দ্, জটা়ু, স্থুশীল, ব্রিজটা, 

গৌরী, শুভা, সন্ধ্যাবলি, অনসুয়া, দ্রৌপদী, যশোদা, 
“দেবকী, সুভদ্রা, গোপী, নন্দের ব্রজস্থিত শুভাঙ্গিনী 

গোপীগণ, নন্দ, বান্ুদেব, দিলীপ, দশরথ, কৌশল্যা, 
জনকতনয়া সীতা ও অন্যান্ত বৈষবদিগকে গন্ধ, পুষ্প, 
ধৃপ, দীপ, বিবিধ নৈবেগ্ঘ, তান্ুল ও নানাবিধ ভক্ষ্য- 

আধা-শান্ 

অচ'য়েদ্ গন্ধ-পুষ্পাৈর্ পৈর্দীপৈনিবেদনৈই | 
তাশ্ুলৈরভক্ষ্য-ভোজ্যৈশ্চ দীপৈর্নারাজনৈরপি ॥২১৫ 
অহং ভূবেতি সৃক্তেন দগ্যান্নীরাজনং হরেঃ। 
পশ্চাদ্বোমং প্রকুর্বাত অগ্ন্যাধানাদিপূর্বব ॥২১৬ 
দশযং মণ্ডলং সর্বং প্রত্যুচং জুন্ুযাদ্ধবিঃ | 

তিলমিশ্রেণ সাজ্যেন চরুণা গোদ্বতেন বা ॥২১৯৭ 
সবৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সুক্তৈশ্চতুভিশ্চাঞ্টোত্তরং শতম্। 
নামভিশ্চ চতুর্ঘযন্তৈস্তান্ সর্বান্ বৈষ্ুবান্ মজে ॥২১৮ 
পুষ্পৈরিষ্ট। চাবভৃথং প্রসুনেষ্টিঞ্চ কারয়ে। 
হোমং কতু মশক্তশ্চেদ্ বেদেন নৃপনন্দন ॥২১৯ 
চতুভির্বৈষ্ণবৈর্ম ন্তৈঃ সাহত্রং বা পুথক্ পুথক্। 
ইমাং ভগবতীমিষ্টিং ষঃ কুর্য্যাদ্ বৈষবোভ্ভমঃ ॥২২০ 
অনন্ত-গরুড়াদীনাময়মন্যতমো ভবে | 

পাবমানৈর্যদ! খগ.ভিরিজ্যতে মধূসুদনঃ ॥২২১ 
তত্বাবমানী মুনিভিঃ প্রোচ্যতে মধুসুদনঃ ॥২২২ 
যদ। তু দ্বাদশী শুর্লা ভৃগুবাসরসংবুতা । 

ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা পূজ1 করিয়া দীপের দ্বারা আরাত্তিক 
করিবে ।২০৭-১৫ 

“অহং ভুবা” ইত্যাদি সৃক্তমন্ত্র দারা শ্রীহরির নীরাজন 
করিবে। পরে বহিস্থাপনাদি পূর্বক শ্রীহরির হোম 
করিবে । দশমমণ্ডলোক্ত প্রতিমন্ত্রে তিলমিশ্রিত ঘ্বৃত, 

চরু কিংবা গব্যঘৃতের দ্বারা হোম করিবে ।২১৬-১৭ 

সমস্ত বিষুসুভ্ত দারা কিংবা চতুবিধ বিষু্মন্ত্র ছারা 
অস্টোস্তরশতসংখ্যক হোম করিবে । এ হোমে চতুর্থী- 
বিভক্ত্যন্ত বিষু্নামসমুহ উচ্চারণপুরক স্বাহান্ত হোম 
করিতে হইবে ।২১৮ 

পুষ্পসমূহ দ্বারা পৃজ1 করিরা অবভূথযাগ ও পুষ্পযাগ 
করিবে। বেদোক্ত সমস্তবিধি অনুসারে হোম করিতে 
অসমর্থ হইলে চতুধিধ বিষু্মন্ত্র দ্বারা পৃথক পৃথগভাবে 
সহত্ম আহুতি দিবে। এই 'ভাগবতী' ইষ্টি (যাগ) ঘষে 
বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান করেন, তিনি অনন্ত ও গরন্ডাদির 
অন্যতম একজন হইবেন। পাবমানী খক্সমূহ বারা 



বুদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

তম্যামেব প্রকুর্কীত পান্ধীমিষ্টিং দ্বিজোত্তমঃ | 
মহাগ্রীতিকরং বিষে! সচ্যোমুক্তি প্রদায়কম্ ॥২২৩ 

তম্তাং কৃতায়ামিষ্ট্যাং তু লক্ষমীর্ভর্ভা জনাদনঃ। 
প্রত্যক্ষো হি ভবেত্ত্র সর্ককামফলপ্রদহ ॥২১৪ 

শ্রীধরং পুজযেত্ত্র তম্মন্ত্রেণেব বৈষ্ণবঃ | 
স্ববর্ণমণ্ডপে দিব্যে নানারত্ব প্রদীপিতে ॥২২৫ 

উদয়াদিত্যসঙ্কাশে হিরণ্যে পঙ্ধজে শুভে। 

লক্ষম্যা সহ সমাসীনং কোটিশী তাংশুসন্পিভ্ ॥১২৬ 
চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মপাণিনং শ্রীধরং বিভূমূ। 
পীতাম্বরধরং বিঞুং বনমালাবিরাজিতম্ ॥২২৭ 

মর্চয়েজ্জগতামীশং সর্বাভরণভূষিতমৃ। | 
পদ্মাং পম্মালয়াং লক্ষমীং কমলাং পদ্মসম্ভবাম্ ॥২২৮ 
পদ্মমাল্যাং পদ্মহস্তাং পন্মনাভীং সনাতনীন্। 

প্রাগাদিষু তথ! দিক্ষু পুজয়ে€ কুম্থমার্দিভিঃ 0২২৯ 

শ্রীমধুস্থদনের যাগ করিবে। তত্বার্থভ্রানবিশিষ্ট বলিয়া 
খধিগণ তাহাকে মধুসুদন বলেন ।২১৯-২২ 

যখন গুর্লুপক্ষের দ্বাদশী শুক্রবারযুক্তা হয়, সেই: 
সময়ে ব্রাহ্ষণোক্তম “পল্মা'নামক যাগ করিবেন। ইহা 

স্ীবিষুতর অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ, স্ধ:মুক্তিদাতা ।২২৩ 

এই পদ্মাধাগগ করিলে লঙক্গষমীপতি জনার্দন স্বয়ং 
প্রত্যক্ষ হইয়া সমস্ত অভিলাষ পূরণ করেন ।২২৪ 

তখন শ্রীধরের মন্ত্রামুসারে শ্রীধরকে পূজা করিবে। 
নানারত্বময় স্থবর্ণনিদ্মিত মনোহর মণ্ডপে পূজ1 করিবে। 

এঁ মণ্ডপে উদয়কাঁলীন সূর্যের তুল্য প্রভাবিশিষ্ট, 
কোট্টিচন্দ্রতুল্য কান্তিযুক্ত, লক্ষবীর সহিত স্থবর্ণময় 
পল্সোপরি একাসনে উপবিষ্ট, শঙ্খ-চক্র-গদা-পল্মধারী প্রভূ 
শ্রীধর এবং পীতান্বরধারী, বনমালা-স্থশৌভিত, সমস্ত 
বিভূষণে অলঙ্কত, জগতের অধীশ্বর শ্রীবিষুনকে পৃজা 
করিবে । পলা, পল্লালয়া, লঙ্গমী, কমলা, প্সস্তবা, 
পদ্মমালী, পল্সহস্তা, পত্সনাভিযুস্তা সনাতনী শক্তিদিগকে 
পূর্বাদি দিক্সমূছে পুষ্পাদি বারা পুজ। করিবে ।২২৫-২৯ 

১৫৯ 

অস্থাটীনীশ্বরান্ পুজাং নমন্ধুরবাত ভক্তিতঃ | 
ততো নীরা্নং দৃত্বী!শ্রীসূক্তেন তু বৈষ্বঃ ॥২৩০ 
পুরতো জুকুয়াদগ্নো পায়সং দ্বৃতমিশ্রিতম্। 
তম্মান্ত্রেণেব সাহস্রং সুক্রাভ্যাং সরুদেব হি ॥২৩১ 
হুত্বা মন্ত্রেণ সাহস দগ্যাৎ পুষ্পাণি শাগিণে। 
বৈষ্ণবং বিপ্রমিথুনং পুজয়েনড্োজয়েভথা ॥২৩২ 
ইমাং পাম্মীং শুভামিষ্টিং যঃ কুর্য্যাদ বৈষবোত্তমঃ| 
প্রভৃতধনধান্যযাট্যো মহাশ্রিয়মবাপ্ু,যাৎ ॥২৩৩ 

সর্বান্ কাম'নবাপ্পোতি বিুলোকং স গচ্ছতি। 

লন্ষব। যুক্তো জগন্নাথ; প্রত্যক্ষঃ সমভুদ্ধরিঃ ॥২৩৪ 

দদাতি সকলান্ কামানিহ লোকে পরত্র চ। 

পুণ্যৈঃ পবিত্রদৈবত্যৈরিজ্যতে ষত্র কেশব ॥২৩৫ 
তাং পবিত্রেন্টিমিত্যাহুঃ সর্বপাপপ্রণাশিনীম্। 
যন্তে পবিত্রমিত্যাদি খগ.ভির্ধব্র যজেদ্ ছ্িজঃ ॥২৩৬ 

শ্রীবিষুর শঙ্খচক্রাদি অগ্ত্রসমূহকে ও ঈশ্বরদিগকে 
/ করত ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিবে । তারপর 
৷ বৈধ্ঃবগণ শ্রীসৃক্ত দ্বারা! নীরাঁজন করিবে ।২৩০ 

শ্রীবিষুর মন্ত্র দ্বারাই শীবিষ্ণর সমীপে অগ্নিতে 
ঘ্ৃতমিশ্রিত পাঁয়স সহ্জবার এবং বিষুসূক্ত দুইটি দ্বারা 
একবার হোম করিবে ২৩১ 

ন্ত্রদ্ধারা যথাবিধি হোম করিয়া শ্রীবিষুকে সহজ 
পুষ্পদান করিবে । পরে বৈষ্ণব নাগনগাহির পূজা 

করত ভোজন করাইবে ।২৩২ 

যে বৈষ্বশ্রেষ্ঠ পান্মী ইগ্টি (যাগ) করিবে, সে 
প্রভূত ধনধান্য দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া মহান্ এরর প্রাপ্ত 
হইবে 1২৩৩ | 

সে সমস্ত অভিলবিত বস্তু প্রীপণ্ত হয়, অন্কে 

বিষুুলোকে গমন করে এবং লক্ষমীর সহিত মিলিত 
জগন্নাথ শ্রীহরিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে ।২৩৪ 

ষে স্থানে পধিত্র *দৈবত ও পবিত্র বস্তব ঘ্বারা 

শ্রীঞ্ীকেশব পূজিত হন, সেস্থলে তিনি পৃূজককে এঁহিক 
ও পারত্রিক সমস্ত অভিজিত বস্ত দান করেন ২৩৫ 



১৬৩ 

প্রায়শ্চিতার্থং সহসা শাস্ত্যর্থং বা সমাচরেৎ 
এবং বিধানমিষ্তীনাং সম্যগুক্তং মহষিভিঃ ॥২৩৭ 
বৈদিকেনৈব বিধিনা যথাশক্ত্যা সমাচরেগ | 
আবৈদিকক্রিয়াজুষ্টং প্রষাত্েন বিবর্জয়েত ॥২৩৮ 
স্ষীরাৰৌ শেষপর্য্যঙ্কে বৃধ্যমানে সনাতনে | 
অভ্রোৎসবং প্রকুর্বাত পঞ্চরাত্রং নিরস্তরম্ ॥২৩৯ 
নগ্যাশ্চ পুষ্করিণ্যা বা তীরে বম্যতলে শুমে। 
মণ্ডপং তত্র কুঝাত চতুভিক্তোর শৈযুতঘ্ ॥১৪০ 
বিতান-পুষ্পমালাদি পতাকাঁ-ধ্বজশোভিতম্ | 
অস্থুরোর্পণপূর্বেণ যজ্ঞেবেদীঞ্চ কল্পযেৎ ॥১৪১ 
খত্বিগ.ভিঃ সার্ধমাচার্ষ্যো দীক্ষিতো মঙ্গলম্ঘনৈঃ। 
রথমারোপ্য দেবেশং ছাত্রচাঁমরপংযুতম্ ॥২৪২ 

পঠন্ বৈ শাকুনান্ মন্ত্রান্ যজ্ঞশালাং প্রবেশয়ে€ 

স্বস্তিবাচনপুর্বেণ কৃর্্যাৎ কৌত্ৃকবন্ধণম ॥২৪৩ 

“ঘত্তে পবিভ্রং” ইত্যাদি বেদমন্তর দ্বারা যে পূজা করা 
হয়, তাঁহা সর্বপাঁপবিনীশিনী পবিভ্রেষ্টি বলিয়া আখ্যাত। 
প্রায়শ্চিন্ডের জন্য অথবা আশু শাস্তির জন্য এই যাগের 

অনুষ্ঠান করিবে । এইরূপে মহষ্বিগণ ইস্টি (যাগ )- 
সকলের বিধি যথাধথ বর্ণনা করিয়াছেন ।২৩৬-৩৭ 

বেদোৌক্ত বিধি অন্মসারেই যথাশক্তি এই সকল 

যাগের অনুষ্ঠান করিবে । বেদবিধিশুচ্ঠ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
যত্বপূর্কক পরিত্যাগ করিবে ।২৩৮ 

ক্ষীরসমুত্রে অনস্তশঘ্যায় সনাতন শ্রীহরি প্রবুদ্ধ হইলে 
পঞ্চরাত্ি পর্যাপ্ত নিরন্তর উত্সব করিবে ।২৩৯ 

নদী বা পুক্করিণীর তীরে মনোহর পবিত্রস্থানে 

চারিটি তৌরণ ( বহিদ্ধীর )যুক্ত মণ্ডপ নিম্মাণ করিবে । 
চন্দ্রাতপ, পুষ্পমালাসমূহ, পতাকা ও ধ্জ দ্বারা স্থশোভিত 
যজ্ঞবেদী নিম্মীণ করিবে । পূর্বে অস্কুরার্পণ-কাধ্য সম্পন্ন 
করিতে হইবে 1২৪১ 

ধাত্বিগগণের সহিত মঙ্গলধ্বনিপূর্বক দীক্ষিত আচাধ্য 
দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীকেশবকে রথে আরোহণ করাইয়া ছত্র- 

চামরাঁদি সংযুক্তভাবে অমঙ্গলনাশক মন্ত্রগুলি পড়িতে 
পড়িতে যক্ধগুহে প্রবেশ করাইবে। স্ন্তিবাচনপূর্বক 

আধ্য-শাঙ্গ 

পুর্ণকুস্তান্ শস্যুতান্ পালিকাঃ পরিতঃ ক্ষিপেত । 
অভ্যচ্য গন্ধ-পুষ্পাগ্যৈঃ পশ্চাঁদাবরণং যজেও ॥২৪৪ 
বাস্থদেবমনস্তপ্চ সত্যং যজ্ঞং তথাহচ্যুতম্। 
মহেন্্ং শ্রীপতিং বিশ্ব পরর্ণকুস্তেষু পুজয়েৎ ॥২৪৫ 
পালিকাঃ সন্দিগীশাংশ্চ দীপিকাম্থথ হেতয়ঃ 
তোরণেষু চ চণ্ডাগ্ঠাঃ পুজনীয়া যথা ক্রমাত ॥২৪৬ 
বেগ্যান্চ দক্ষিণে ভাগে কুণ্ডং কুর্য্যাৎ সলক্ষণমূ্। 
নিক্ষিপ্যাগ্রিং বিধানেন ইধ্যাধানস্তমাচরে ॥২৪৭ 
আচাধ্যোপাসনাগ্নো বা লৌকিকে বা নুপোস্তমে | 
আধানং পুবব€ কৃত্বা পশ্চাৎ কর্ম সমাচরে ॥২৪৮ 

প্রাতঃ ন্নাত্বা বিধানেন পুজধিত্বা সনাতনঘৃ । 

প্রত্যুচং পাবমানীভিজুহুয়া পায়সং শুভম্ ॥২৪৯ 

বৈষবৈরন্ুবাকৈশ্চ মন্ত্রৈঃ শক্ত্যা পৃথক্ পুথক্ | 
চতুভিব্যাপকৈশ্চান্যৈঃ প্রত্যেকং জুনুয়াদ্ ঘ্বৃতম্ ॥২৫ং 

কৌতুকবন্ধন করিবে । গুহরক্ষক বাঁলিকাঁগণ ধান্যাঁদি- 
শহ্যসমন্থিত পূর্ণকুস্তদিগকে চারিদিকে বিন্যস্ত করিবে। 

গন্ধ-পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা শীহরিকে পুজা করিয়া পরে 
আবরণ-দেবতার পূজা! করিবে 1২৪৩৬-৪* 

তারপর বাসুদেব, অনস্ত, সত্য, যজ্ঞ, অচ্যত, 

মহেন্দ্র, পতি ও বিশ্বকে পূর্ণকুস্তসমূহ মধ্যে পৃজা 

করিবে 1২৪৫ 

রক্ষিণীগণ, দিক্পালগণসমুহ, প্রদীপ ও অন্ত্রসমূহকে 

এবং তোরণসমূহে চ€াঁদিকে যথাক্রমে পূজা করিবে ।২৪৬ 

বেদীর দক্ষিণদিকে শুভলক্ষণাশ্বিত একটি কুগু 
করিবে । তাহাতে যথাবিধি অগ্নিস্থাপনপুর্ক ইধ্যাঁধান 
পর্য্যন্ত কম্ম করিবে ২৪৭ 

হে রাজন! আচাধ্যের নিত্য উপাসনা গ্রিতে কিংবা 

বৈদিক বা লৌকিক অগ্নিতে পুর্বোক্ত বিধি অনুসারে 
অগ্ন্যাধান করত পরে হোমকন্ম আরম্ত করিবে 1২৪৮ 

প্রাতঃকালে যথাবিধি স্লান করত সনাতন শ্ররীবিষুণকে 
পূজা করিয়া পাবমানী সৃক্তের প্রতিমঞ্জে পায় ত্বার! 
হোম করিবে ।২৪৯ 



বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

বৈকৃ্ঠপার্ষদং ছুত্বা হোমশেষং সমাচরেত । 
তাভিরেব চ পুষ্পাণি দগ্যাচ্চ জগতাম্পতেঃ ॥২৫১ 

উদ্বোধয়িত্বা শয়নে দেবদেবং জনার্দনম্। 
পশ্চাণ সর্বমিদং কুর্ধ্যাহুসবার্থং দ্বিজোত্তমঃ ॥২৫২ 

অথ নাবং স্তুবিস্তীর্ণং কৃত্বা তম্মিন জলে শুভে। 
পুষ্প-মগ্ডপচিহ্নাদি সমাস্তীর্লমন্িতা্ ॥২৫৩ 

স্তরতোরণবিতানাঢ্যাং পতাকাধ্বজশোভিতাম্। 

তন্মিন কনকপর্য্যস্কে নিবেশ্ঠ কমলাপতিম্ ॥৯৫৪ 

অচযিত্বা বিধানেন লক্ষ্য সার্ধং সনাতনয্। 

পুষ্পার্জলিশতং তত্র মন্ধরত্বেন কারয়েৎ ॥২৫৫ 

শ্রী-পৌরুমাভ্যাং সুক্তাভ্যং দগ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ । : 
পরিতঃ শক্তয়ঃ পুজ্যাস্তথাবরণদেবতাঃ ॥২৫৬ 

দীপৈর্নারাজনং কৃত্বা বলিং দগ্যাৎ সমস্তৃতঃ | 
নৌভিঃ সমস্তাদ বহ্ুভিগাঁতবাদিত্রসংযুতম্ ॥১৫৭ 

বিষুসুক্ত ও অন্ুবাক ( বেদের প্রকরণ অধ্যায়: 

বিশেষ ) মন্ত্রের দ্বারা যথাশক্কি পৃথক্ পৃথগ ভাবে ও 

দ্বতাুতি দিবে । বৈকুষ্টের পাঁরিবদগণের হোম করিয়া 
হোমকর্ম্ম সমাপ্ত করিবে। পূর্বোক্ত মন্ত্রসূহ দ্বারাই 

জগশুপতিকে পুষ্পাঞ্জলে দিবে ।২৫০-৫১ 
অনন্ত-শধ্যা 

শ্রীবিষুকে প্রবুদ্ধ করিয়া পরে ত্রাঙ্ষণশ্রেষ্ঠ উত্সবের জন্য 
সমস্ত কণ্ম করিবে ।২৫২ 

পরে মেই জলে স্থববিস্তীণ একখানি নৌকা করিয়া 

পুস্পমগ্ডপের চিহ্বাদি আস্তরণযুক্ত করিয়া তাহাকে সুন্দর 
তোরণ ও চন্দ্রীতপ দ্বার! স্সমৃদ্ধ ও পতাকা-ধ্বজাদি 

বারা স্থশৌোভিত করত তন্মধ্যে স্বণপর্্যঙ্কে (পালক) 

লক্গমীপতিকে সংস্থাপিত করত যথা বিধি শ্রী ্ীলক্মমীদেবীর 

সহিত উপবিষ্ট সনাতন শ্রীবিষুঃণকে পুজা পূর্বক মন্ত্র 
ঘারা শত পুষ্পীঞ্জলি দিবে 1২৫৩-৫৫ 

তারপর শ্রীপুরুষসূত্ত ও বিষুসূক্ত দ্বার! পুষ্পাঞ্জলি 
দান করিবে। চতুদ্দিক্স্থিত শক্তিসমুহছফে ও আবরণ 
দেবতাকে পুজা করিবে 1২৫৬ 

১৬১ 

দীপিকাভিরনেকাভিস্তোব্রৈরপি মনোরমৈঃ | 

প্লাবয়ন্তে জগন্নাথং তত্র তত্র জলাশয়ে ॥২৫৮ 

ফলৈর্ডক্ষৈশ্চ তান্থুলৈঃ কলসৈরদধিমিশ্রিতৈঃ। 

কুস্কুমৈঃ কুম্থমৈলীজৈবিকিরন্তঃ পরম্পরমূ ॥২৫৯ 

গানৈর্বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ দেবেত নিশি কেশবমৃ। 
খাত্বিজো বারুণান্ সুক্তান্ জপেয়ুস্তত্র ভক্তিতঃ ॥২৬০ 

জপেচ্চ ভগবন্মল্সান্ শাস্তিপাঠং চরেত্তথা | 

এবং সংসেব্য বহুধ। রাত্রাবম্মিন জলাশয়ে ॥২৬১ 

প্রদেবঞ্জেতি সুক্তেন বজ্ঞশালাং প্রবেশয়ে। 

তত্র নীরজনং দত্ত কুর্ধ্যাদর্ধ্যাদিপূজনম্ ॥২৬২ 
ধুতব্রতেতি সুক্তেন তত্র নীরাজনং দ্বিজঃ ॥২৬৩ 

্নাত্ব! পুর্ববদভ্যচ্য হুত্বা পুষ্পার্জলিং তথা | 
'আশিষে বাচনং কৃত্বা ভোজয়েদ্ ব্রাঙ্মণান্ 

শুভান্ ॥২৬৪ 

দীপমাঁলা দ্বারা আরাত্রিক করত চারিদিকে বলি 

 প্রদীন করিবে । (বলি-_পশুঘাত নহে, পূজৌপহার 

চারিটি ব্যাপক মন্ত্র এবং অন্যান্য মন্ত্র দ্বারাও প্রতিমন্ত্রে নৈবেছ্ভ )। পরে বনু গীত-বাঁদিব্রসহ অনেক দীপ নৌকা- 

যোগে মালাসমন্থিত করিয়া বন্ধ মনোরম স্তব পাঠ করিতে 

করিতে সেই জলাশয়ে জগন্নাথকে প্লাবিত করিবে । 

নানাবিধ ভক্ষ্যফল, তান্বুল, দধিমিত্রিত কলস, কুক্কুম, ফুল 

হইতে দেবদেব সনীতন জনার্দন : খইসমূহ দ্বারা চারিদিক বিকীর্ণ করিবে ।২৫৭-৫৯ 

নানাবিধ গান, বেদপাঠ, পুরাণপাঠ দ্বারা সেই রাত্রি 

কেশবকে সেবা করিবে । ধত্বিগগণ ভক্তি-সহকারে 

তথায় বারুণ-সুক্ত জপ (পাঠ) করিবে ।২৬০ 

শ্রীভগবান্ সন্বন্ধীয় মন্ত্রপাঠ করিবে । পরে শাস্তি 

কাধ্যের অনুষ্ঠান করিবে । ,এইকূপ বহুগ্রকারে সেই 
জলাশয়ে এ রাত্রিতে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া 

“প্রদেবজ্রেতি” সৃক্ত পাঠ করিতে করিতে যজ্ঞশালাতে 
প্রবেশ করিবে । জ্ঞশালাতে শ্রীবিষুণুর আরাত্রিক করত 
অর্ধ্যাদি দ্বারা পূজা] করবে । “ধুতব্রত” ইত্যাদি সুক্ত 

দ্বারা ত্রাক্ষণ আরাজ্রিক করিবে ।২৬১-৬৩ 

পরে ন্নানপূর্বক পূর্বব পুক্ধা' করিয়া ছোম করত 



১৬ 

শায়য়িত্বাহথ দেবেশং ভূগ্ীয়াদ্ বাগযতঃ স্বয়মূ। 

এবং প্রতিদিনং কুর্্যাহ্ুৎসবং পঞ্চবাসরম্ ॥২৬৫ 
অস্তে চাবভৃথেষ্টিঞ্চ পুষ্পযাগঞ্চ কারয়েশু | : 
আচাধ্যম্ৃত্বিজে৷ বিপ্রান্ পুজয়েদ্দক্ষিণাদিভিঃ ॥২৬৬ 
এবং ক্ষীরাব্বিষজনং প্রত্যব্দং কারয়েন্নপ। 
স্বসম্যগর্থবদ্ধ্যর্থং ভোগায় কমলাপতেঃ ॥২৬৭ 

বদ্ধার্থমপি রাষ্ট্রন্তয শব্রণাং নাশনায় চ। 
সর্বধর্মবিরৃদ্ধ্যর্থং ক্ষীরান্বিঘজনং চরে । 

তত্র ছুভিক্ষ-রোগাগ্নি-পাপবাধা ন সম্ভি হি ॥২৬৮ 
গাবঃ পুর্ণাহুঘা নিত্যং বহুলস্ত ফলাধরাঃ । 

পুষ্পিতাঃ ফলিতা বৃক্ষ নার্য্যো ভত্'পরায়ণাঃ ॥২৬৯ 
আয়ুক্সস্তশ্চ শিশবে৷ জায়তে ভক্তিরচ্যুতে । 
যঃ করোতি বিধানেন যজনং জলশায়িনঃ ॥২৭০ 

ক্রতুকোটিফলং তত্র প্রাপ্পোত্যেব ন সংশয়ঃ | 
যন্ত্িদং শূণুয়ানিত্যং ক্ষীরান্ধিষজনং হরেঃ ॥২৭১ 

পাপ পপ ৯৯০ 

পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পরে আঁশীর্চনের অনস্তর 

ব্রাহ্মণভোজন করাইবে ।২৬৪ 

পরে দেবদেব সনাতন শীবিষুরকে শয়ন করাইয়া 
বাঁসক্তযমপূর্বক স্বয়ং ভৌজন করিবে । পাঁচদিন পধান্ত 
প্রতিদিন এইরূপ উৎসব করিবে ।২৬৫ 

যাঁগাবসাঁনে অবভূথযাগ ও পুষ্পষাগ করিবে এবং 
দক্ষিণ! দারা আচার্য্য, গত্বিকগণ ও অন্যান্য ব্রীক্গণগণকে 

পুজা ও তণ্ড করিবে ।২৬৬ 

এইরূপে প্রতিবসরই ক্ষীরসমুদ্রে শয়ান বাস্থদেবের 
যাগ পুজাঁদি করিবে । ইহা নিজের অর্থবৃদ্ধির কারণ 

এবং শ্রী্ীকমলাপতির ভোগ সম্পাদক ।২৬৭ 

রাষ্ট্রের বুদ্ধি ও কল্যাণের নিসিত্, শত্রদের বিনাশ 

ও স্বীয় ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য ক্ষীরসমুদ্রে শয়ান বাস্থদেবের যাগ 

এইবূপে করিবে । ইহাতে দু্তিক্ষ, রোঁগাদি ও অগ্নির 

ভয় এবং পাঁপের বাঁধা থাকিবে না।২৬৮ 

আরও 'নিত্যই ধেনুগণ প্রচুর পরিমাণে পুর্ণ দুগ্ধ দান 

করিবে। বৃক্ষগুলি পুষ্পিত ও ফলিত হুইবে। নারীগণ 
স্বামি-পরায়ণ৷ ( পতিব্রতা ) হইবে ।২৬৯ 

বর্য্য-শান্ত 

সর্বান্ কামানবাপ্রোতি বিষুলোকশ্চ বিন্দতি | 
পুষ্পিতে তু রসালে তু তত্রাপ্যুৎসবমাত্মনঃ 0২৭২, 
ব্রিবাসরং প্রকুর্বাত দোলানামমহোত্সবমূ | 
উপোধিতঃ সংযতাত্া। দীক্ষিতো৷ মাধবং হরিম্ ॥২৭৩ 

ছত্র-চামর-বাদিত্রৈঃ পতাকৈঃ শিবিকাং শুভাম্। 
আরোপ্যালক্কতং বিষু* ব্বয়ঞ্চ সমলঙ্কৃতঃ ॥২৭৪ 

হরিদ্রোং বিকিরস্তো বৈ গায়ন্তঃ পরমেশ্বরম্ | 
গচ্ছ্য়ুরাদ্রুমং প্রাতর্নরনারীজনৈঃ সহ ॥২৭৫ 

তত্রাতৃক্ষচ্ছায়ায়াং বেদ্যাং সম্পূজয়েদ্ধরিম্ | 
চুতপু্পৈঃ স্থগন্ধীভির্মাধবীভিশ্চ যুথিকৈঃ ॥২৭৬ 
মরীচিমিশ্রং দধ্যন্নং মোদকঞ্চ সমর্পয়েহ। 
শ্ুল্যাদীনি ভক্ষ্যাণি পানকঞ্চ নিবেদয়ে€ ॥২৭৭ 
সকর্পূরঞ্চ তান্বুলং পুগীফলমমমিতম্ | 

সর্বমাবরণং পুজ্যং হোমং পশ্চাৎ সমাচরেশ ॥২৭৮ 

কৃত্বেধ্যানাদিপর্ধ্যন্তং বিষঃসৃক্তৈশ্চরূং যজেছ্। 

শিশুগণ দীর্ধাযু হইবে (অকালমৃত থাকিবে না) 
এবং শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইবে। যে 
ব্যক্তি যথাবিধি জলশায়ী শাবির যাগ করিবে, সে 
| পুবৌক্ত ফল লীভ করিবে ।২৭০ 

কোটিকোটি ঘন্কের ফললাভ করিবে সন্দেহ নাই। 
যে ব্যক্তি ক্ষীরসমুদ্রশায়া শ্রীহরির পুর্বোক্ত যাগবিধি 

শ্রবণ করিবে, সেও সর্বাভিলধিত বস্ত প্রাপ্ত হইবে এবং 

অন্তে বিষুলৌকে গমন করিবে- সন্দেহ নাই। আমবৃক্ষ 
| পুষ্পিত হইলে অথাৎ বসস্তকালে প্রীভগবান্ বিষুঃর উক্ত 
উত্সব করিবে 1২৭১-৭২ 

তিনবতুসর পধ্যস্ত এই দোলানামক মহোৌশুসব 

করিবে । উপবাসী থাকিয়া সংযতমনে দীক্ষিত হইয়া 
মাধব শ্রীহরিকে নৃতাগীত-বাগ্ভাদিসহ পতাকা-স্থশোভিত 
ছত্রচীমরসমন্ধিত মঙ্গলময় শিবিকাতে (দোলাতে ) 
আরোহণ করাইয়! শ্রীবিষুকে নানালঙ্কারে সুশোভিত 
করিবে এবং নিজেও ভূষিত হুইয়৷ হরিদ্রা বিকীরণ 
করিতে করিতে শ্রীপ্রীপরমেশ্বরের সন্কীর্তঘন করিতে 
করিতে প্রাতে বহু নরনারীগণ দহ কোনও আম্বক্ষদর্শনি- 



বৃদ্ধহারীত-প্মৃতিঃ 

মীধবেনৈব মনুনা শর্করাসংঘুতান্ তিলান্ ॥২৭৯ 
সহত্রং জুন্ুয়াদ্ বহ্ছো ভক্ত্যা বৈষ্চবসত্তমঃ | 
বৈকুণ্ঠং পার্ষদং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েশ ॥২৮০ 

প্রত্যচং পাবমানীভির্দগ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং হরেঃ। 
অথ দোলাং শুভাকারাং বদ্ধাম্মিন মমলক্কৃতীম্ ॥২৮১ 

বজ-বৈদূর্য্য-মাণিক্য-মুক্তা-বিদ্রমভূষিতাম্ । 
তশ্থাং নিবেশ্যা দেবেশং লক্ষম্য। সাদ্ধং প্রপুজযে ॥২৮২ 

গন্ধৈঃ পুষ্পৈধূপ-দীপৈঃ ফলৈর্ভক্ষ্যেনিবেদনৈঃ | 
কুম্থমাক্ষ ত-দূর্বাগ্র-তিল-সপির্মধুদকম্ ॥২৮৩ 

সর্ধপাণি চ নিক্ষিপ্য অস্টী্গীর্ধ্ং নিবেদয়েশু। 
পাদেষু চতুরে! বেদান্ মন্ত্রাণ্যোক্তেষু চান্তরে ॥২৮৪ 

নাগরাজঞ্চ দোলায়াং গীঠে সর্বঙ্গরৈরপি | 
ব্যজনৈর্বৈনতেয়ঞ্চ সাবিত্রী চামরে তথা ॥১৮৫ 

স্থান পধ্যন্ত গমন করিবে । সেই আতঘ্রবৃক্ষের ছায়ায় 

বেদীতে শ্রীহরিকে পূজ1 করিবে । সুগন্ধি আমমুকুল, 

যুধিকা ও মাধবী লতার ফুলের দ্বারা পূজা করিবে। 
মরীচিমিশ্রিত দধ্যন্ন ও মোদক দান করিবে। শক্কুলী 

অর্থাৎ পিষ্টক প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য ও পানীয় দান করিবে। 

কর্পুরসংযুক্ত তান্ুল ও স্থপারি-ফল নিবেদন করিবে। 

সমঘ্ত আবরণ-দেবতীর পূজা করিয়া হোম করিবে। 

ইঞ্সাধানাঁদি পর্যন্ত কাধ্য সমাপ্ত করিয়া বিষুসৃক্ত দ্বারা 

চরুহোম করিবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ এবিষুমন্ত্রে শর্করাসংযুক্ত 
তিলের দ্বারা ভক্তিপূর্বক সহসত্রবার অগ্রিতে আন্তৃতি 

দিবে। এইরপে স্ীবিষুণ ও তীহার পাঁ্দগণের হোম 

করিয়! হোমকর্ণ সমাপন করিবে 1২৭৩-৮০ 

পাবমানী সৃক্তের প্রতিমন্ত্র দারা শ্রীহরিকে পুষ্পাঞ্জলি 
দান করিবে। তারপর ন্ুদৃশ্যা স্ুভূষিতা দোলাকে 

হীরক, বৈদূধ্য, মাঁণিক্য, মুক্তা ও বিক্রম প্রস্থৃতি মণি দ্বারা 

হুসজ্জিত করিয়া তন্মধ্যে ্মশ্রীলঙ্গশীর সহিত 

ীপ্্ীবিষুকে সংস্থাপিত করত পূজা করিবে ।২৮১-৮২ 

গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দিপ ও নানাবিধ ভঙক্ষাপ্রব্য নিবেদন 

১৬৩ 

দ্বিনিশামচয়েদ্দিক্ষু উধ্ব€ ব্রহ্ম বৃহস্পতিঃ | 
অধস্তাচ্চপ্ডিকাং কুদ্রেং ক্ষেত্রপাল-বিনায়কৌ ॥২৮৬ 
বিতানে চন্দ্রদূর্য্ৌ চ নক্ষত্রাণি গ্রহাংন্থা | 
বেদাংশ্চ সেতিহাসাংশ্চ পুবাণং দেবতাগণাঃ ॥২৮৭ 
ভূধরাঃ সাগরাঃ নর্বে পুজনীয়া সমন্ততঃ | 
এবং সম্পুজ্য দোলায়াং লক্ষ্য সহ জনাদনঘ্ ॥২৮৮ 

দোলয়েচ্চ ততো! দোলাং চতুর্বেদৈশ্চভুদিনম্ | 
দৃক্তৈশ্চ ব্রঙ্গণোহপত্যৈঃ লামশানৈঃ প্রবন্ধকৈঃ 0২৮৯ 
নামভিঃ কীর্তয়ন্ দেবমেব মন্দং প্রদোলয়েৎ। 

স্্িরঃ স্বলঙ্ক তাঃ সর্বা গায়ন্তী বিভুমচ্যুতথ্ ॥২৯০ 
চরিতং রঘুনাথস্য কৃথঃস্ত চরিতং তথা | 

দোলযেয়ুণুদা ভক্ত্যা দোলায়াং পরমেশ্বরম্ ॥২৯১ 
দৌলায়া দর্শনং বিষ্যোর্মহাপাতকনাশনম্ ।' 

করিবে। পুষ্পচ় আতপতগুল, দৃরবাগ্র, তিল, দ্বৃত, 

মধুমিশ্রিত জল এবং সর্প নিক্ষেপ করিয়া অষ্টাঙ্গ অধ্য 
নিবেদন করিবে । দোলার চারিপারদদে চারি বেদের 

পূজা করিবে। শয্যায় মন্ত্রগুলির পুজা করিবে। 

দোলাতে নাগরাজ বাস্্কিকে পুজা করিবে। পাদপীঠে 

সমস্য স্বরের পুজা করিবে । ব্যজনে বৈনতেয় গরুড়ের 
পূজা করিবে । চাঁমরে সাবিত্রীর পুজা করিবে ।২৮৩-৮৫ 

দিক্সমুহে ছুইবার নিশীকে পুজা করিবে। 
উদ্ধদিকে ব্রহ্ধাকে ও বৃহম্পতিকে পুজা করিবে। 

এবং নিন্দদিকে চগ্ডিকা, রুদ্র ক্ষেত্রপাল ও 

বিনায়ককে পূজা করিবে। চন্দ্রীতপে চন্দ্র, জূর্য্, 
নক্ষত্র ও গ্রহ্গণের পুজা করিবে। চারিদিকে 

বেদসমূহ, ইতিহাস, পুরাণ ও অন্যান্য দেবগণকে পুজা 

করিবে। পর্বতসমূহ ও সমস্ত সাগরকেও চারিদিকে 
যতুপূর্বক পূজা করিবে । দোলাতে এইরূপে পূজা করিয়া 
পরে লপ্মমীর সহিত মিলিত জনার্দনকে পূজা করত 
পৃথক্ পৃথক্ চতুর্বেদ-মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক চারিদিন দোলায় 
দোল দিবে। এ দৌলের সময় “ব্রহ্মণোহপত্যে: 
ইত্যাদি সুক্তমন্ত্র দ্বারা মামবেদ গান করিতে কতিত্ে 



১৬৪ 

ভক্তিপ্রদাদনং নৃণাং জন্ম-মৃত্যুনিকৃত্তনম্ ॥২৯২ 

দেবাঃ র্বে বিমানস্থা দোলায়ামচ্তং হরিম্। 

দশয়স্তি ততঃ পুণ্যং দোলানামোতসবং হবেঃ ॥২৯৩ 
ভক্ত্য। নীরাজনং দগ্যাৎ, ্রীসৃক্তেনৈব বৈষ্ণবঃ | 
ব্রাহ্ষণান্ ভোজয়ে পশ্চাদ্দক্ষিণ1ভিশ্চ তোষষ়ে॥২৯ 
এবং ত্রিবাসরং কুর্ধ্যাদ্রৎসবং বৈষ্বোত্তমঃ | 

প্রদ্যুন্মেবং কুবাত তত কালে তু বৈষ্ণবঃ ॥২৯৫ 
শ্রোতেনৈব চ মার্গেণ জপ-হোমপুর£সরমূ | 
উত্সবং বাস্থুদেবন্ মহাশক্ত্যা মমাচরেহ ॥২৯৬ 

য্ত্র যত্রোণ্সবং বিষ্চোঃ কর্ত,মিচ্ছতি বৈষ্ণবঃ 
হোমং কৃর্য্যাত্তত্র মন্ত্রৈস্তথা বিষ প্রকাশকৈঃ ॥২৯৭ 
অতো! দেবেতি সুক্তেন তথা বিণোন্ুুকেন চ। 
পরো মাত্রেতি সুক্তাভ্যাং পৌরুষেণ চ বৈষ্ণবঃ ॥২৯৮ 

নারায়ণানুবাকেন শ্রীসূক্তেনাপি বৈষ্ণবঃ | 
প্রত্যচং জুহুয়াদ্ বহন চরুণা পায়সেন বা ॥২৯৯ 

এবং শ্রাবিষ্ণর সমস্ত নামকীর্তন করিতে করিতে ধারে 
ধীরে দোল দিবে। অবিনাশী সনাতন প্রভুর নামগাঁন 
করিতে করিতে স্বালষ্তা স্ত্রীলোকগণ রঘুনাথ ও শ্রীকৃষ্ণের 
চরিত্র গান করিবে এবং সানন্দে ভক্তি সহকারে 

দোলাতে পরমেশ্বর ভগবানকে দোল দিবে ।২৮৬৯১ 

দোলাতে উভগবান্ বিষুকে দর্শন করিলে মহাপাপ 
বিনষ্ট হয় এবং তাহার দর্শনে মনুষ্যদের ভক্তিবৃদ্ধি হইয়া 
চিন্ত প্রসন্ন হয় ও জন্মম্ৃত্যু নিবৃত্ত হয়।২৯২ 

দেবগণ বিমানে অবস্থিত হইয়া দোলাতে পূজিত 

ঞহরিকে দর্শন করেন । এইজন্যই শ্রীহরির দোলা- 
নামক মহোৎসব অত্যন্ত পুণ্যজনক ।২৯৩ 

তখন বৈষ্ণব ভক্তিপুর্বক শ্রীসূক্ত দ্বারা শ্রীভগবানের 

নীরাজন করিবে । পরে ব্রাহ্ষণ-ভোজন করাইয়। দক্ষিণা 
স্বারা তীহাদিগকেও সন্তু করিবে ।২৯৪ 

তিনদিন পর্যন্ত পুর্বোক্ত নিয়মে উৎসব করিবে । 
'বৈঞ্চবগণ সেই সময়ে প্রদ্যয়কেও পুজা করিবে। 
শক্তি অনুসারে বেদোক্তমার্গে নামকীর্তবন ও জপ-হোমাদি 
পূর্বক শ্রীন্রীবান্থুদেবের উৎসব করিবে ।২৯৫-৯৬ 

আর্ধ্য-শাইর 

চতুভির্বৈষবৈর্ম স্ত্ৈঃ পৃথগঞ্টোত্তরং শতম্। 
আজ্যহোমং প্রকুকাত গায়ত্র্যা বিধুঃসংজ্জযা ॥৩০০ 

বৈকুণ্ঠপার্ষদং হৃত্বা শেষং পুর্ববদাচরে | 
অনাদিফেষু সর্বেষু কুরধ্যাদেবং বিধানতঃ ॥৩০১ 

ব্রাঙ্গণান্ ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ সর্বং সম্পূর্ণতাং ব্রজেৎ। 

অথবা মন্ত্ররত্বেন সহত্রং প্রতিবাপরমূ ॥ ৩০২ 

হুত্বা পুষ্পাণি দত্বা চ শেষং পুর্ববদাচরেং | 
হোমং বিনা ন কতব্যমুৎ্সবং পরমাত্মনঃ ॥৩০৩ 

জপ-হোমবিহীনস্ত ন গৃহ্বাতি জনার্দনঃ | 
তম্মাচ্ছেৌতং, প্রবঙ্ষ্যামি বিষ্ঠোরারাধনং নৃপ ॥৩০৪ 

অশ্বযুক্রুষ্ণপক্ষে তু সম্যগভ্যুদিতে রব | 
আদর্শা সপুরাত্রন্ত পূজ.য়ৎ প্রভুমব্যয়ম্ ॥৩০৫ 

স্নাত্ব। নগ্যাং বিধানেন কৃতকৃত্যঃ সমাহিতঃ। 

গৃহীত্বা জলকুন্তস্ত বারুণান্ ্রবরান্ ব্রজেৎ ॥৩০৬ 

বৈষ্ণব যখন যখন পবা ন্দেবের উত্সব করিতে 

ইচ্ছা করিবে, তখন তখনই বিষ্ুুর মাহা ত্ময-প্রকাশক 
মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে ।২৯৭ 

সুতরাং “দেবেতিসূন্ত” “বিষ্ঠোনুকি” সূক্ত “পরো 
মাত্রা” ইত্যাদি সুক্ত; পুরুষ-সূক্ত, নীরায়ণের অনুবাকের 
দ্বারা এবং শ্ীসূক্ত বারা প্রতিমন্ত্রে চকু ও পায়স দিয়া 
বহ্ছিতে হোম করিবে ।২৯৮-৯৯ 

চারিটি বিষুন্ত্র দ্বারা পুথগভাবে অফ্টোত্তরশত 
আহৃতি দিবে এবং বিষ্ণণগায়ত্রী দ্বারা ঘৃতাহুতি দ্িবে। 
বৈকুণ্টের পরিষদ্বর্গের হোম করিয়া পুর্বোস্ত বিধানে 

হোম সমাপ্ত করিবে। যে স্থানে পৃথক কোনও বিধান 

করা হয় নাই, তথায় উক্ত নিয়মানুসারেই কাধ্য করিবে। 

পরে ব্রাঙ্গণ ভোজন করাইবে। তাহাতেই সমস্ত 

পরিপূর্ণ হইবে। কিংবা মন্ত্ররতু দ্বারা প্রতিদিন সহত্ত 
হোম করত পুষ্পাঞ্জলি দিবে। অবশিষ্ট কাধ্য পুর্বোপ্ত 
বিধানেই করিবে । হোম-বিনা পরমেশ্বরের কোনও 
উৎসব করিবে না।৩৯০-৩ 



ব্ধহারাতি-স্মৃতিঃ ১৬৫ 

পঞ্চত্বক্পল্লবান্ পুষ্পাণ্যভিমন্ত্্য বিনিক্ষিপে | 1 তন্তৎকালোচিতং বিষ্ণোরুৎবং পরমাত্মনঃ | . 

সৌরভেয়ীং তথা মুত্রাং দশযিত্ব! চ পুজয়ে ॥৩০৭ | দ্রব্যহীনোহপিকুর্বাত পত্র-পুস্পৈঃ ফলাদিভিঃ ॥৩১৪ 

ত্রিবারং বৈষঃবৈর্মনত্রঃ শখ্খেনৈবাভিষেচয়েৎ | সমিস্তিবিন্পত্রৈর্বা হোমং কুবাত বৈষ্ণব? 

পুজধিত্বা বিধানেন গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥৩০৮ সম্ত্পয়েচ্চ বিপ্রাংস্ত কোমলৈস্তলর্পাদলৈঃ ॥৩১৫ 

অপুপান্ পায়সং শক্তুন্ কূদরঞ্চ নিবেদয়ে। ভক্ত্য বৈ দেবদেবেশঃ পরিতুষ্টো৷ ভবেদ্ প্রবমূ। 

মান্ত্রেরষ্টোত্তরশতং দত্বা পুষ্পাণি চক্রিণঃ ॥৩০৯ আস্তিক্যঃ শ্রদ্দধানশ্চ-বিযুক্ত-মদমত্সরঃ ॥৩১৬ 

পশ্চাদ্ধোমং প্রকুর্বাত সাজ্যেন চরুণা৷ ততঃ। পুজয়িত্বা জগন্নাথ যাজ্জীবমতক্ত্রি তঃ। 

কন্ত বা নৈতি সুক্তেন বৈষণবৈরপি বৈষ্ণবঃ ॥৩১০ ইহ ভুক্ত মনোরম্যান্ ভোগান্ সবান্ 

হুত্বা তু মন্ত্ররত্েন দ্বৃতমঞ্টোতরং শতম্। যথেপ্লিতান্ ॥৩১৭ 

বৈকুণ্ঠং পার্ষদং হত্বা বৈষ্ণবান্ ভোজয়েতঃ ॥৩১১ স্ুখেন দেহমুস্যজ্য জীর্ণত্বচমিবো রগ | 

সরুন্তোজনসংযুক্তঃ ক্ষিতিশাযী ভবেন্গিশি | স্থুল-সুন্গনাত্মিকাঞ্চেমাং বিহায় প্রকৃতিং দ্রুতম্ ॥৩১৮ 

সায়াহ্কেহপি সমভ্য্য জাতীপু্পৈ; স্গন্ধিভিঃ (৩১২ সারপ্যমীশ্বরস্তাশু গন্বা তু স্বজনৈঃ সহ। 

বনুভির্দীপদত্ৈশ্চ সেবেরন্ পুরবাদিনঃ । দিব্যঃ বিমানমারুহা বৈকুণ&ং নাম ভাস্করমূ ॥৩১৯ 

এবং মহোহসবং কৃত্বা ধনধান্যযুতো। ভবে ॥৩৯৩ দিব্যাপ্নরোগণৈধু'ক্তো। দিবাভূষণভূষিতঃ | 

. জপ ও হোম-ব্যতীত জনার্দন কিছুই গ্রহণ করেন বৈকুষ্টের অর্থাৎ শ্রীবিষু এবং তাহার পরিষদ্গণের 

না। এইজন্য হে রাজন্! রক্ত বিধান অনুসারে উদ্দেশ্যে হোম করত বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। 

শ্ীবিষুণর আরাধনা-বিধি বলিতেছি ।৩০৪ একবার মাত্র ভোজন করিয়া রাত্রিতে ভূমিশীয়ী 

আশ্বিমমাসের কৃষ্ণপক্ষে (অপর পক্ষে ) সূয্য সম্যক্ হইয়া থাকিবে । সায়ংকালেও স্গন্ধি জাতিপুষ্প দ্বারা 

উদ্দিত হইলে অমাবস্া হইতে সপ্তরাত্র পর্যন্ত অবিনাশী ূ অর্চন1 করিয়া পুরবাসিগণ বন্ধ দীপদণ্ড দ্বারা শ্রমবিষুর 

সনাতন প্রভু শ্রীবিষুকে পূজ্জা। করিবে 15৭: সেবা করিবে । এই উৎসব দ্বারা ধনধান্যযুক্ত হইতে 

নদাতে যথাবিধি স্ীন করত কতার্থ হইয়া সমাহিত পারিবে ।৩১১-১৩ 

মনে জলপূর্ণ কলসী লইয়া পশ্চিমদিকে গমন করিবে । শীবিষুর পূজার যোগ্য দ্রব্যাদি না থাঁকিলেও পত্রঃ 

পঞ্চসংখ্যক তত্ব ত্বক্যুদ্ত পল্লব ও পুষ্প অভিমন্ত্রিত প্ুপ্প ও ফলাদি দ্বারা পরমাত্মা শ্রীবিষুগর তশ্তৎ 

করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া কালোচিত উত্সব করিবে ।৩১৪ 

তাহাতে পুজ' করিবে । ৩০৬-৭ সমিধ, ( যজ্কাষ্ঠ ) ও বিল্লপত্র দ্বারা বৈষ্ণবগণ হোম 

বিষুঃমন্ত্র দ্বারা তিনবার শঙ্খজলে অভিষেক করিবে করিবে। সরস তুলসীপত্র দ্বারা পুজা! করিয়া ব্রাহ্মণ- 

গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা যথাবিথি পুজা করিয়া দিগকে ভোজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে ।৩১৫ 

পিউক, পায়স, ছাতু ও খিচুড়ি নিবেদন করিবে। | ভক্তি রাই দেবদিদেব নিশ্চয়ই পরিতুষ্ট হইবেন 

বিষুঃমন্ত্র দ্বারা অফ্টোত্তরশতবার শ্রীবিষুণকে পুষ্পদাঁন  শ্রীভগবানে বিশ্বাসসম্পন্ন, আস্তিকাবুদ্ধিসম্পন্ন, অন্ধালুঃ 

করিবে। তারপর দ্বৃতযুক্ত চকু ছারা হোম করিবে । অহঙ্কার ও মাগুসধ্যহীন ব্যক্তি যাবজ্জীবন অনলসভাবে 

“্কল্য বা ন” ইত্যাদি সৃক্ত ও বিষুসুক্ত দ্বারা বৈষবগণ ভক্তি-সহকারে শ্রীশ্রীগন্নাথ ্বিষুঃর পুজা করিয়! 

হোম করিবে 1০০৮-১০ ইহকালে বথাভিপ্রেত সমস্ত মনোরম বিষয় ভোগ করিয়া 

 এইরূপে মন্ত্ররত্ব ছারা অফৌত্তরশতবার আছুতি দিয়! সর্প যেমন অনায়াসে সুখে নিজের জীর্ণ খোলস্ ত্যাগ 

৪ 



১৬৬ 

স্তুয়মানঃ স্থরগৈর্গীয়মানশ্চ কিন্সরৈঃ ॥৩২০ 
ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য গত্বা ব্র্ধাণ্ুমণ্ডপম্ | 
বিষুচক্রেণ বৈ ভিত্বা সর্বানাবরণান্ ঘনান্ ॥৩২৯ 
অতীত্য বীরজামাশু সর্ববেদরবাং নদীমু। 
অত্যুদৃগচ্ছন্তিরব্যপ্রৈঃ পুজ্যমানঃ স্রোত্তমৈঃ ॥৩২২ 
সম্প্রাপ্য পরমং ধাম যোগিগম্যং সনাতনমূ | 

যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং হবেঃ ॥৩২৩ 
তদ্দিষ্টোঃ পরমং ধাম সদ! পশ্যান্তি যোগিনঃ। 

শতাংশুকোটিসম্কাশৈঃ সর্বেশ্চ ভবনৈযু'তম্ ॥৩২৪ 
আরূট্যৌবনৈর্দিব্যৈঃ পুংভিঃ জ্্রীভিশ্চ সঞ্ফুলমূ। 
সর্বলক্ষণসম্পন্নৈদিব্যভূষণভূষিতৈঃ ॥৩২৫ 
অক্ষরং পরমং ব্যোম যন্মিন্ দেব। অধিষ্ঠিতাঃ। 
ইরাবসী ধেনুমতী ব্যস্তভা সুয়বাসিনী ॥৩২৬ 

সপ শিপ পপি কা শপস্পাাপািল শান ৭ ০ পট 

করে, তদ্রপ অনায়াসে স্থখে দেহত্যাগ করিয়া স্থূল, সৃক্ষা 
ও মানসিক প্রকৃতিকে শীঘ্র পরিত্যাগপূর্বক অতিসত্বর 
স্বজনগণের সহিত ঈশ্বরের সারূপ্য লীভ করত দিব্য- 

বিমানে আরোহণ করিয়া তেজৌময় বৈকু&ধামে গমন 
করিয়। থাকে ।৩১৬-১৯ 

দিব্য অব্সরাগণের সহিত মিলিয়া দিব্য আভরণসমুহ 
দ্বারা বিভূষিত হইয়া যখন সে যাইবে, তখন দেবগণ 
তাহাকে স্তব করিতে থাকিবেন এবং কিম্নরগণ তাহার 

প্রশংসা-গান করিতে থাকিবে ৩২০ 
ব্রহ্মলৌোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাগ্-মণ্ডপে গমন 

করিবে। পরে বিষুচক্র দারা সমস্ত ঘন আবরণ ভেদ 
করত বিরজানামক সর্ববেদপ্রসবিনী নদীকে অতিক্রম 
করিয়৷ অভ্যর্থনা করিতে সমাগত অব্যগ্রচিত্ত স্তর শ্রেষ্ঠগণ 
কর্তৃক পূজিত হইয়া যোগিলভ্য সনাতন পরমধামে 

প্রবেশ করিবে। যে স্থানে গমন করিলে আর পুনর্জন্ম 
হয় না, বিষুর সেই পরমধামে গমন করিবে ।১২১২৩ 

: ঘোগিগণ শ্রীবিষুর সেই পরমধাম জ্ঞাননেত্রে সর্বদ। 
দর্শন করেন। দেই ধাম কোটিচন্দ্রতুল্য ও সমস্ত 
ধামসমহ্বিত 1৩২৪ পু 

যুবতী ভ্ত্রীগণ ও যুবক পুরুষসমুহ সেই ধামে নিত্য 

আধ্য-শানী 

যত্র গাবো ভূরিশুঙ্গাঃ সাইযোধ্যাদেবপুজিতা | 
অনস্তব্যুহলোকৈশ্চ তথা তুল্যশুভাবহৈঃ ॥৩২৭ 

সর্ববেদময়ং তত্র মণ্ডপং স্থমনোহরম্ । 

সহতঅস্থণসদসি গ্রুবে রম্যোত্তরে শুভে ॥৩২৮ 

তস্মিন্ মনোরমে গীঠে ধর্মাগ্ৈঃ সুরিভির্তে। 
সহাসীনং কমলয়। দৃষ্ট! দেবং সনাতনম্ ॥৩২৯ 
স্তুতিভিঃ পুঙ্লাভিশ্চ প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ | 
প্রহ্ধপুলকো ভূত্বা তেন চালিঙ্গিতঃ ক্রমাৎ ॥৩৩০ 

পুজিতঃ নকলৈর্ভোগৈঃ শ্রিয়। চাপি গ্রপুজিতঃ | 
অনস্তবিহগেশা ছৈরচিতঃ সর্বদৈবতৈঃ ॥৩৩১ 

তেষামন্যতমো তূত্বা মোদতে তত্র দেববশু। 
এষু কেষু চ লোকেষু তিষ্ঠতে কমলাপতিঃ ॥৩৩২ 

সপ াাপাপাপীীীীপীাশক৬০ত আপ জজ 

পরিব্যাণ্ত। সেই স্ত্রী ও পুরুষগণ সর্বস্ূলক্ষণসম্পন্ন ও 
তাহাদের অঙ্গ দিব্যভূষণে বিভূষিত ।৩২৫ 

যাহাতে দেবগণ সর্বদা অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই পরমা- 
কাশ অবিনাশী। যেস্থানে ইরাবসী, ধেনুমতী, ব্যস্ততা 
ও অসূয়বাসিনী এবং ভূরিশূঙ্গ গোসমুহ রহিয়াছে, সেই 
দেবপূজিতা অযোধ্যা । সেই স্থান অনস্তব্যুহস্থিতলোক 
কর্তৃক ও তুল্যশুভাবহলোক কর্তৃক সদা পুর্জৈত।৩২৬ 

সেই স্থানে সর্ববেদময়, অতীব মনোহর একটি মণ্ডপ 
আছে। সহত্স্তস্তযুক্ত, নিত্য, অতীব রমণীয় মঙ্গলময় 
সেই মণ্ডপে মনোরম পাদপীঠ আছে। তাহা ধর্মাদি 
দেবগণ কর্তৃক পরিবৃত। শ্রীপ্রীলগ্ষমীদেবীর সহিত 
একাসনে উপবিষ্ট সনাতন দেব শ্রীবিষুণকে তথায় উপবিষ্ট 
দেখিয়া বহু স্তবস্তরতির দ্বারা স্তব করিয়া! পুনঃ পুনঃ প্রণাম 
করত অত্যন্ত আনন্দসহকারে পুলকিত শরীরে সেই 
শ্রীবিষু কর্তৃক আলিঙ্গিত, সমস্ত ভোগাত্রব্য ঘ্ারা পৃজিতা 
শ্রীলক্মদেবী কর্তৃক সমাদৃত এবং অনস্ত-গরুড়াদি ও সমস্ত 
দেবগণ কর্তৃক অচ্চিত হইয়া তথায় তাহাদের একজন 
অন্থতমরূপে দেবব আনন্দ লাভ করিবে। এই সমস্তের 
কোন কোনও লোকে কমলাপতি অবস্থান করেন। 
সেই সেই লোকে দেবদেবের নিত্যদাস হুইয়া সর্বদা 
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তেষু তেম্বপি দেবস্থয নিত্য্দাসো ভবেৎ সদা । 
দাসবৎ পুত্রবস্তম্ত মিত্রবদ্ বন্ধুবৎ সদা! ॥৩৩৩ 
অশ্ুতে সকলান্ কামান্ সহ তেন বিপশ্চিতা। 
ইমান লোকান্ কামভোগঃ কামরপ্যনুসঞ্চরন্ ॥৩৩৪ 

সর্বদা দূর বিধ্বস্তদুঃখাবেশলবাংশকঃ। 
গুণানুভবজ্প্রীত্যা কৃুর্ধ্যাদ্দানমশেষতঃ ॥৩৩৫ 

থাকিবে । দাঁস, পুত্র, মি কিংবা বন্ধুর ন্চায় তথায় 
অবস্থান করিবে ।৩২৭-৩৩ 

এবং সেইস্থনে বিদ্বান্দিগের সহিত সর্ববিষয়ভোগ 

করিবে। ইচ্ছামত ভোগ করত কামরূপী হইয়া স্বেচ্ছায় 

বিচরণ করিতে করিতে এই লোকে বাস করিবে ।৩৩৪ 

এস্বানে বিন্দুমাত্রও দুঃখের আবেশ নাই-_তাঁহা 

হুদূরেই বিধ্বস্ত। সব্গুণের অনুভূতি জন্য আনন্দের 

ইমমেব পরং মোক্ষং বিছুঃ পরমযোগিনঃ | 
কাঞ্ষস্তি পবমং দাস! মুক্তমেকং মহর্ষয়ঃ ॥৩৩৬ 

হরের্দাস্যৈকপরমাং ভক্তিমালম্ব্য মানবঃ। 
ইহৈব মুক্তো রাজর্ষে! সর্বকর্মনিবন্ধনৈঃ ॥৩৩৭ 

ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃতৌ বিশিষ্পরমধর্মশাস্তে 

নানাবিধোৎ্সববিধানং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ 

সহিত প্রচুর দান করিবে। পরমযোৌগিগণের ইহাই পরম 
মুক্তি বলিয়া জানিবে। শ্রীবিষণণর দাসগণ ও মহত্বিগণ 
এই পরমযুক্ত স্থান কামনা করেন ।৩৩৫-৩৬ 

হে রাজর্ষে! মানব পরম ভক্তি অবলম্বন করিয়া 

শ্রীহরির একমাত্র দাশ্যকে পরমাশ্যয় করত সমস্ত 
সতকর্ম্মের ফলস্বরূপ এই পরম মুক্ত স্থানে বাম করেন। 
৩৩৭ 

বৃদ্ধহারীতনিন্মিত-বিশিষ্ট-পরম-ধন্্শশান্জ্রে নানাবিধ উত্সববিধাননামক 

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্। 



অঞ্কমঃ অধ্যায়ঃ 

অথ বিষুঃপৃজীবিধিঃ 
হারীত উবাচ। 

অথ বক্ষ্যামি রাজেন্দ্র ! বিষুপুজাবিধিং পরম্ ॥৯ 

শ্রোতং মহষিভিঃ প্রোক্তং বসিষ্ঠাদোঃ পুরাতনৈঃ | 
বৈখানসৈশ্চ ভূথ্াস্যৈঃ সনকাগ্যৈশ্চ যোৌগিভিঃ ॥২ 
বৈষ্ণবৈর্বৈদিকৈঃ পুবৈর্ষদ্যদাচরিতং পুরা । 
তত্তে বক্ষ্যামি রাজেন্দ্র! মহাপ্রিয়তমং হরেঃ ॥৩ 
ব্রাহ্গে মুহুর্তে উদ্থায় সম্যগাচম্য বারিণা। 

্যাত্বা হৃপন্কজে বিষ পুজযেনম্মনসৈব তু ॥৪ 
তং প্রত্ৈবেতি সুক্তেন বোধয়ে কমলাপতিমূ। 
বনস্পতেতি সক্ষেন তুধ্যঘোষং নিনাদয়েৎ ॥৫ 

কুর্ধ্যাৎ প্রদক্ষিণং বিষ্টোরতোদেবেত্যনেন তৃ। 
তদ্িষ্ঠেরিতি মন্ত্রাভ্যাং ত্রিঃ প্রণম্যাচরেভ্ততঃ ॥৬ 

অষ্টম অধ্যায় 

অনন্তর বিষুঃপুজাবিধি | 

হারীত বলিলেন হে রাজেন্দ্র! এখন সবশ্রেষ্ঠ 
গ্ীবিষুর পূজা-বিধি বলিতেছি। বসিষ্ প্রভৃতি পুরাতন 
ধষিগণ, ভূগু প্রভৃতি বৈখানস ( যতিগণ ) ও সনকাদি 

যোগিগণ ইহা শ্রুতিবাক্য অনুসারে নির্ণয় করিয়াছেন । 

বেদবিধিতে শদ্ধাশীল প্রাচীন বৈষঞবগণ পূর্বে যাহা আচরণ 

করিয়াছেন, হে রাজশ্রেষ্ট ! শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয় সেই 
সমস্ত বিধান তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর ।১-৩ 

ব্রাহ্গমুহর্ে গাজোথানপূর্বক জলের দ্বারা যথাবিধি 

আচমন করত সনাতন শ্রীবিষুণকে হৃতপক্ষে ধ্যান করিয়া 
'অনম্যমনে মানস-পৃজা করিবে ।& 

« “তং প্রত্যৈবেতি” সূক্তমন্ত্র বারা কমলাপতি শ্রীহরিকে 
শয্যা হইতে উঠাইবে। “বনস্পতি” সৃক্ত দ্বারা 
বাগ্াদি ঘক্ত্রের উচ্চ ধ্বনি করিবে ।৫ 

“অতো দেব” ইত্যাদি সৃক্তমন্ত্র দ্বারা শ্রীবিষ্ুণকে 
প্রদক্ষিণ করিবে । পরে “তদ্ বিষে” ইত্যাদি মন্য় 

কৃতশৌচস্তথাচান্তো দস্তধাবনপুর্বকম্ । 
স্নানং কুর্ষ্যাদ্ বিধানেন ধাত্রী-শ্রীতুলসীযুতম্ ॥৭ 

নারায়ণানুবাকেন কৃত্বা তত্রাঘমধণম্ । 

কৃতকৃত্যঃ শুচিভূরত্বা। তর্পযিত্বা চ পুর্ব, ॥৮ 
ধূতোর্ধপুণ্ড দেহম্চ পবিত্রকর এব চ। 

প্রবিশ্ট মন্দিরং বিষ্চোঃ সন্মার্জন্যা বিশোধয়েহু ॥৯ 
বাক্টোম্পতেতি বৈ সুক্তং জপন্ সম্মার্জয়েদ্ গৃহম্ 
আগাব ইতি সুক্তেন গোময়েনানুলেপয়েৎ। 
আনো ভদ্রেতি সুক্তেন রঙ্গবল্লিঞ্চ নিক্ষিপে ॥১০ 

ততঃ কলশমাদায় জপন্ বৈ শাকুনীখচ৫। 

গত্বা জলাশয়ং রম্যং নির্মলং শুচিপাণুরম্ ॥১৯ 
ইমং মে গঙ্গেতি ঝচা জলং ভক্ত্যাহভিমন্ত্রয়েও। 

দ্বারা তিনবার প্রণাম করত শৌচাদি ক্রিয়া করিবে । 
শৌচ সমাপ্ত করিয়া আচমনান্তে দম্তধাবন করত 
যথাবিধি আমলকী ও তুলসীসংযুস্ত জলের দ্বারা স্নান 
করিবে ।৬-৭ 

নারায়ণের অন্ুবাক (বেদের কতিপয় শ্লোক ) দ্বারা 

অঘমর্ণ করত কৃতাথ হইয়া পবিভ্রমনে পূর্বব দেব ও 
পিতৃগণের তর্পণ করিবে ।৮ 

পরে ভউর্ধপুণ্ড, (তিলক ) ধারণ করত কুশহস্তে 
শ্রীবিষণর মন্দিরে প্রবেশ করত সম্মাঙ্ভনী (ঝট!) দ্বারা 

মন্দির বিশোধিত করিবে অর্থাৎ ঝাট দিবে ।৯ 

“বাস্তোষ্পতেতি” সৃক্ত দ্বারা গৃহ সম্মার্জিত করিবে 
(ঝট দিয়া ময়লা-শূন্য করিবে)। পরে “আগাব” ইত্যাদি 
সৃত্ত দ্বারা গোময়লিগ্ড করিবে । “আনো ভদ্রেতি” সৃক্ত 
দ্বারা হরিদ্রাদি রঙে গৃহ চিত্রিত করিবে 1১ 

তারপর কলস নিয়! জল আনিবার জন্য "শাকুনি” 
মন্ত্র পড়িতে পড়িতে পবিত্র, নিশ্মল, মনোহর ও শুজবণ 

জলাশয়ে যাইবে ।১১ | 

পরে শ্রদ্ধাসহকারে “ইমং মে গঙ্জেতি” বেদমন্ত্র বারা 



বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

আপো অন্মান্নিতি খচা কলসং ক্ষালয়েদ্ ছ্িজঃ ॥১২ 

সমুদ্রেজ্যে্ঠমন্ত্রেণ গৃহীয়াুপ্রযতো জলম্ । 
উতম্মেনং বস্তভিরিতি বস্ত্রেণাছাছ্য বৈষ্ঃবঃ ॥১৩ 

প্রসত্রাজেতি সুক্তং বৈ জপন্ সং্প্রবিশেদ্ গৃহম | 
ধান্তোপরি তথা কুন্তং ন্যনেদ্দক্ষিণতো৷ হরেঃ ॥১৪ 

ইমং মে বরণেত্যুচা মঙ্গলদ্রব্যসংযুতম্। 
অগ্তন্তি মিত্রত্তেতি সূক্তেন কৃর্ধ্যাৎ পুষ্পন্ত সঞ্যম্ ১৫. 
অরবাঞ্চি স্থভগে দ্বাভ্যাং গন্ধাংশ্চ পেষয়েত্তথা | 

বাগষতঃ প্রষতে ভূত্বা শ্রীসুক্তেনৈব বৈষ্ঞবঃ ॥ 
বিশ্বানিন ইতি খাচা দীপং দগ্াৎ স্দীপিতম্ ॥১৬ 

তত্তুপাত্রেযু সলিলং দত্ব! গন্ধাংস্ত নিক্ষিপেহ | 
শন্নে! দেব্যা চ সলিলং গাঁয়্র্যা চ কুশাংস্তথা ॥১৭ 

আয়নেতি চ পুষ্পাণি যবোহুসীতি খচাহক্ষতান্। 
গন্ধদ্বারেতি বৈ গন্ধানৌধধ্যা তিল-সর্ধপান্ ॥১৮ 

জল অভিমন্ত্রিত করিবে । “আপো অস্মান্” ইত্যাদি মন্ত্র 

দ্বারা কলস প্রক্ষালন করিবে 1১২ 

অনন্তর প্রধত হইয়া “সমুদ্র জ্যেষ্ঠ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা 
“উতন্মেনং বস্তরভিঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে! 

৷ “পহিরণ্য” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বার রত্ু দিবে। 
জল গ্রহণ করিবে। 

বস্ত্র দ্বারা এ জল আচ্ছাদিত করিবে ।১৩ 

পরে “প্রসআ্াজং ইত্যাদি সৃক্ত পড়িতে পড়িতে 

গৃহে প্রবেশ করিবে। শ্রীহরির দক্ষিণভাঁগে ধাশ্যোপরি 
এ জলকুস্ত সংস্থাপিত করিবে 1১৪ 

“ইমং মে বরুণ” ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা মঙগলদ্রব্য 

১৬০ 

কাণ্ডাৎ কাণ্ডেতি দুর্বাগ্রান্ সহিরণ্যেতি রত্বকম্। 
হিরণ্যরূপেতি খচা হিরণ্যং নিক্ষিপেত্তথা ॥১৯ 

এবং দ্রব্যাণি নিক্ষিপ্য তুলস্তা চ সময়ে । 
সবিভশ্চেত্যাদি খচ দগ্যাদর্ঘ্যোদকং হরেঃ ॥২০ 

শ্রিষ়েতি পাদেতি খাচ। দগ্যাৎ পাদজলং তথা | 

ভুদ্রেন্তে হস্তেত্যনেন হস্ত প্রক্ষালনং চরে ॥২১ 
বয়ঃ স্তপর্ণেতি খচা মুখসন্মার্জনং তথা । 

আপো অন্মানিতি খাচা বক্ত,গণ্ডষমেব চ ॥২২ 
হিরণ্যদন্তেত্যনেন দন্তকান্ঠং নিবেদয়ে। 

বুহস্পতে প্রথমেতি জিহ্বালেখনমেব চ ॥২৩ 

আপয়িত্বা উ ভেধজীরিতি গণ্ড,ষমাচরে । 

আপো হি ষ্ঠা ইত্যানেন কুয্যাদাচমনীয়কম্ ॥২৪ 
মুর্দামব ইত্যনেন তৈলাভ্যঙ্গং সমাচরেহ। 

মুদ্ধীনন্দীব ইত্যনেন গন্ধান্ কেশেষু লেপ ॥২৫ 

“আয়ন” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বার! পুষ্প “যবোহুসীত্যাদি” মন্ত্র 

দ্বারা অক্ষত দিবে । “গন্ধবারা” ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দন এবং 

“নৌষধি” ইতাদি মন্ত্র দ্বারা তিল ও সর্প দিবে 1১৮ 

“কাগ্ডাৎ কাণ্ডা” ইতা।দি মন্ত্র দ্বারা দূর্বাগ্র ও 

“হিরণ্যরূপা” 

ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তাহাতে স্ুবর্ণখণ্ড নিক্ষেপ করিবে। 

৯১ বি তে 

সংযুক্তভাবে “অপ্তীন্তি ত্বেতি” সুক্তমন্ত্র জপ করিতে 

করিতে পুষ্পচয়ন করিবে ।১৫ 

“্অর্বনাঞ্চি স্থুভগে” ইত্যাদি মন্ত্র দুইটি পাঠ করিয়া 

চন্দনঘর্ষণ করিবে এবং বাক্সংযমপূর্বক শুদ্ধমনে 

শীসৃত্তমন্ত্রূহ এবং “বিশ্বানি ন” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা 

প্রদীপ প্রজ্ঘবালিত করিয়া দিবে ।১৬ 

সেই সেই পাত্রে জল দিয়! তাহাতে ঘর্ধিত চন্দন 

সংস্থাপিত করিবে। “শন্নো দেব্যা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা 

জল এবং গায়ত্রী বারা কুশ দিবে 1১৭ 

| দিবে। 

এইরূপে অর্যোক্ত সমস্ত দ্রব্য একটি পাত্রেনিক্ষেপ করত 

তুলসী দ্বারা উহা! নিবেদন করিবে । “সবিতুশ্চ” ইত্যাদি 

মন্ত্র বার! ভ্ীহরিকে অধ্থ্য ও জল দান করিবে ।১৯-২০ 

“শরিয়া” ইত্যাদি ও “পাদ” ইত্যাদি মন্ত্র্বারা পাগ্জল 

“ভদ্রেন্তে হস্ত” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হস্ত প্রক্ষালন 

করিবে ।২১ 

“বয়ঃ স্ুপর্ণ ৮ ইত্যাদি মন্ত্র ভ্বারা মুখসন্মার্জন 
করিবে। “আপোহল্মান্ত ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মুখগণ্ডুষ 
দিবে ।২২ 

“হিরণ্যদস্ত” ইত্যাদি মন্ত্রে দস্তকাষ্ঠ নিবেদন 
করিবে। দ“বৃহস্পতে প্রথম” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জিহ্বা 

লেখন অর্থাৎ জিভছোল। দীন করিবে ।২৩ ৃ 



৯৭৩ 

তদ্ধিয়স্তস্থৌ কেশবস্তে কেশান্ বৈ ক্ষালয়ে€ পুনঃ । 
শ্রিয়ে পুশ্ন ইতি খচা তদ্বচেণদ্বর্তনাদিকম্ ॥২৬ 
আপোয়ম্বঃ প্রথমমিতি সুক্তৈনাভ্যঙ্গসূচনম্ । 
কৃত্বাহদঃ স্লাপয়ে€ সৃকৈর্বৈষণ বৈগন্ধবারিণা ॥২৭ 
ততঃ পঞ্চাম্বতৈর্গ ব্যৈঃ স্নাপয়েত্তশুপ্রকাশকৈঃ | 
আপ্যায়ন্েত্যুচা ক্ষীরং দধি-ক্রাবে,তি বৈ দধি ॥২৮ 
ঘ্বতমামিক্ষেতি ঘৃতং মধুবাতেতি বৈ মধু। 

তত্তে বয়ং যথা গোভিরিত্যুচেক্ষুরলং শুভম্ ॥২৯ 
এভিঃ পঞ্চায্বতৈঃ আ্রাপ্য চন্দনঞ্চ মিবেদয়েু | 
শ্ীসূক্ত-পুরুষসূক্তাভ্যাং পুনঃ সংস্থাপযেদ্ধরিম্ ॥৩০ 
বনস্পতেতি সৃক্তেন কুরয্যাদ্ ঘোষসমন্বিতম্ | 
শ্রিযে জাত ইতি খচ৷ দগ্যান্নীরাজনং ততঃ ॥৩১ 

“আপয়িত্বা উ ভেষজী ইত্যাদি মন্ত্র দারা গণ 

দিবে। “আপে হিষ্টা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমনীয় 
দান করিবে 1২৪ 

দুর্দীমব” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তৈলঅক্ষণের জন্য তৈল 

দান করিবে । “মুর্ধীনন্দীব” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কেশসমূহে 

লেপনার্থ গন্ধ দান করিবে ।২৫ 

“্তদ্িয়ন্তন্থৌ কেশবন্তে” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কেশ- 

প্রক্ষালনার্থ জল দিবে। “শ্রিয়ে পৃশ্ন” ইত্যাদি মন্ত্র 
এবং “তদ্বর্চো” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা উদ্বর্তনাদি (গাত্র 

লেপনার্থ তৈল-হরিদ্রাদি ) দান করিবে ।২৬ 

“আপোম্বঃ প্রথমম্” ইত্যাদি মুক্ত দ্বারা অভ্যঙ্গের 

অর্থাহ টৈলমর্দনেৰ ব্যবস্থা করিবে । এই সমস্ত 

( পূবৌক্ত ) ক্রিয়াগুলি সমাপ্ু করিয়া বিষুসুক্তসমূহ দ্বারা 

স্থগগ্ধ জলে স্ীন করাইবে। তারপর পঞ্চান্থত ও 

পঞ্চগব্য দ্বারা বিষু্মন্ত্রসমূহে তাহাকে স্নান করাইবে। 

«“আপ্যায়স্ব” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দুগ্ধ, পদধিক্রাবন” 

ইত্যাদি মন্ত্র দারা দধি, “ঘতমামিক্ষা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা 

ঘতৃ, “মধুবাতা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মধু ও “তত্তে বয়ং 

যথা গোভি” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পবিত্র ইক্ষুরস দান 
করিবে ।২৭-২৯ | 

এই সমস্ত মিলিত পঞ্চামৃত দ্বারা স্ীন করাইয়া 

প্রীসুস্ত ও পুরুষসূদ্ত' বার! চন্দন নিবেদন করত পুনরায় 

আর্য্য-শান্ 

যুবা স্্বাসেতি খচা বস্ত্েণাঙ্গং প্রমার্জয়েত । 
প্রসেনানেতি মন্ত্রেণ বস্্ং সংবেষ্টযেত্ততঃ ॥৩২ 
যুবং বন্ত্রাণিতি খচা উত্তরীয়ং তথৈব চ। 
সর্বত্রাচমনং দগ্যাচ্ছন্নে। দেবীত্যুচা চ তু ॥৩৩ 

উপবীতং ততো দগ্যাদ্ ব্রাহ্মণানিতি বৈ খচ]। 
খতস্য তন্তবিততে দদ্যাৎ কুশপবিভ্রকম্ ॥৩৪ 

পশ্চাদাচমনং দগ্যাদ্ ভূষণৈভূয়েদ্ধরিমু | 
বিশ্বাজিৎসুক্তেন দগ্যাদ্র ভূষণাঁনি শুভানি বৈ ॥৩৫ 

হিরণ্যকেশেতি খচা কেশান্ সংশোধয়ে থা । 
স্থপুষ্পৈঃ কবরীং দগ্ভাদ্ বিহিনোতেত্যনেন বৈ ॥৩৬ 
কুপায়মিন্ত্র তে রথ ইত্যুচা তিলকং শুভমৃ। 
গন্ধঞ্চ লেপযেদ্ গাত্রে গন্ধদ্বারেতি বৈ খচা ॥৩৭ 

শ্রীহরিকে পৃজাপীঠে সংস্থীপিত করিবে । “বনস্পতেতি” 
সৃক্তমন্তর দিয়া বাগ্ভাদি সহকারে “শ্রিয়ে জাতিঃ” 
এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক নীরাজন করিবে। “্যুবা 
স্ববাসা” ইত্যাদি মন্ত্রে বস্তা দিয়া অঙ্গমার্জন 
করিবে । পপ্রসেনানেতি” মন্ত্র দ্বারা বঙ্জ দ্বার! সংবেষ্টন 
করিবে ।৩০-৩২ 

“যুবং বস্ত্রাণি” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বন্ত্ ও উত্তরীয় দান 
করিবে। বস্্রাদি দানের পর “শন্ো দেবী” ইত্যাদি 
মন্ত্র দ্বার! সর্বর আচমন দান করিবে ।৩৩ 

“ব্রা্গণান্” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা উপবীত দান করিবে। 

পরে প্ধতম্য তন্ত্ুবিততে” ইত্যাদি মন্ত্র ছারা! কুশ 

নিম্মিত পবিত্র দিবে ।৩৪ 
পরে আচমনীয় দান করিবে এবং নানা ভূষণ দ্বারা 

শ্ীহরিকে বিডভূষিত করিবে। “বিশ্বজিত” সৃক্ত দ্বারা 
নান! স্থশোভন ভূষণ দান করিবে ।৩৫ 

“হিরণ্যকেশ” ইত্যাদি মন্ত্র ঘারা কেশ শুফ করিবে। 
সুন্দর সুন্দর পুষ্পসমূহ দ্বারা “বিহিসীত” ইত্যাদি মন্ত্র 

উচ্চারণ করিতে করিতে কবরী (খোপ1) নিন্মীণ 
করিয়া দিবে 1৩৬ 

“কৃপায়মিন্্র তে রথ” ইত্যাদি মন্ত্র বারা গুভ তিলক 

দান করিবে। “গন্ধবারা” ইত্যাদি মন্ত্রে গাত্রে গন্ধ 
বিলেপন করিয়া দিবে ।৩৭ 



বন্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

ত্রাতারমিস্ত্র ইতৃচ্যা পুষ্পমালাং সমর্পয়ে। 
চক্ষুষঃ পিতেতি খচা চক্ষুষোরঞ্জনং শুভম্ ॥৩৮ 
সহত্রশীর্ষেতি চা কিরীটং শিরসি ক্ষিপেহ । 

খক্পামাভ্যামিতি শোত্রে কৃগুলে ম৷ করেহর্পয়ে।৩৯ 

দূমুনসৌ অপন ইতি কেয়ুরাদিবিভূষণমৃ। 
অশ্বেতি যস্তেতি খচা হারাণি বিমলানি চ ॥8০ 

হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যামিত্যচ৷ চাঙ্গুলিয়কমূ। 

অস্থ ব্রিপুর্ণমধুনা সূর্ধ্যাকে বিন্যসেচ্ছুভে ॥৪১ 
ইদন্তহুত্তর ইতি কটিসূত্রং স্থরোচিঘমূ। 
স্বস্তিদা বিশম্পতিরিত্যায়ুধানি সমর্পয়েত ॥৪২ 

গ্যোৌন্নয় ইন্দ্রেতি দগ্যাচ্ছন্ত্রং স্ববিমলং তথা । 

সোমঃ পবর্ততেত্যুচা চামরং হৈমমুন্তমম্ ॥৪৩ 

সোমাপুণেত্যচ তালবৃন্তো সবর্চসৌ | 
র্পং রূপমিতি খচ। দগ্যাদাদর্শনং শুভম্ ॥৪ 

তামিল” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পুষ্পমাল্য দান 
করিবে । “চক্ষুষঃ পিতা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা চক্ষুতে 

কজ্দ্বল দান করিবে ।৫৮ 

“সহত্রশীষা” ইত্যাদি মন্ত্রে মস্তকে কিরীট পরিধান 

করাইবে। খক্ ও সামমন্ত্র দ্বারা হস্তে না দিয় শ্রবণে 

কুগুল দান করিবে ।৩৯ 

“দমূনসৌ অপস” ইত্যাদি মন্ত্র দারা কেনুরাদি 
ভূষণ দান করিবে । “আশ্ছেতে যন্থ” ইত্যাদি মন্ত্র বারা 

নিপ্মল হাপ দিবে ।৪০ 

“হুস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা 

অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক দান করিবে । “অস্ত ত্রিপূর্ণমধুনা” 

ইত্যাদি মন্ত্র ছারা অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক সংস্থাপিত করিয়। 

দিবে ।৪১ 

“ইদেত্ৃত্তর” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সুন্দর উজ্জল কটি সুত্র 

দান করিবে। পন্যস্তিদ! বিশস্পতি” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা 

শঙ্খ-চক্রাদি আযুধসকল দান করিবে ।৪২ 

“ঘ্োৌর্নয় ইন্দ্র” ইত্যাদি মন্ত্রে সুনিষ্মীল ছত্র দান 

করিবে । «সোমঃ পবতে” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্বর্ণময় 

উত্তম চামর দান করিবে 1৪৩ 

১৭১ 

ইন্্রমেব ধীষণেতি খচামনে বিনিবেশয়ে | 
ইহৈবাস্তমেতি খচা দগ্াচ্চ কুশবিষরমূ ॥8৫ 

আপন্বন্তরিতি খচ৷ পাগ্যং দগ্যাচ্চ ভক্তিতঃ | 
গৌরামিমায় সুক্তেন অর্থ্যং হস্তে নিবেদয়ে্ড ॥৪৬ 
নতমংহো ন ছুরিতমি ত্যাচমনং সমর্পয়েহ | 
পিবাসোমমিত্যনেন মধুপরকরঞ্চ প্রাশয়েৎ ॥৪৭ 

অপত্বগ্নে সধিষ্টঘেতি পুনরাচমনং চরে । 
অর্তস্ত 1হবামহেত্যক্ষ তৈররচয়েচ্ছুভৈঃ ॥৪৮ 
তগুলাঃ সহরিদ্রাস্ত অক্ষতা ইতি কীতিতাঃ। 
বিষ্টোনুকিমিতি সুক্তেন ধুপং দগ্যাদ্ ঘৃতান্বিতম্ ॥৪৯ 

ভাবামিতেতি সুক্তেন দীপান্নীরাজযেচ্ছুভান্। 

ইদন্তে পাত্রমিতি চ ভাজনং বিন্যসেচ্ছুভম্ ॥৫০ 
তশ্ম। অরং গমাম বেতি পাত্র প্রক্মালনং চরেহ। 

অন্মিন পদে পরমেতচ্ছিবাংসমিতি 
গবাজ্যেনাভিপুরয়ে। 

“সোমাপুষণ” ইত্যাদি ঘগ্র দ্বারা সুন্দর স্থুশোভিত 
তালবৃন্ত অর্থাৎ তালপাতার পাখা দান করিবে । “বূপং 

রূপং” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শুভ আদর্শ (দর্পণ) দান করিবে। 

“ইন্দ্রমেব ধাঁষণী” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বার আসনে 
সংস্থাপিত করিবে । “ইহৈবাস্তমেতি” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা 

কুশের আপন দান করিবে ।৪৭-৪৫ 

“আপস্বন্ত” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্বক পাগ্জল 
দান করিবে। “গৌরীণিমায়” ইত্যাদি সৃক্ত বারা হস্তে 
অর্থ দান করিবে ।৪৬ 

“নতমংহে। ন দুরিতং” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমনীয় 

জল দিবে । “পিবাসোমং” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মধুপর্ক 

ভোজন করাইবে।১৭ 
“অপস্থশ্পজে সধিষ্টয়া” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা 

পুনরাচমনীয় দান করিবে । “অর্ন্তত্বাহবামহে” ইত্যাদি 
মন্ত্র দ্বারা অক্ষত দিয়া পুজা! করিবে ।৪৮ 

হরিজ্্রীবুক্ত তণ্ডুলই অক্ষত বলিয়া কীন্তিত আছে। 

“বিক্োনুকিং ইত্যাদি ূক্ত দ্বারা দ্বৃতসংযুক্ত ধৃপ দান 
করিবে ।৪৯ 

“ভাবামিত” ইত্যাদি সৃক্ত দ্বারা দীপমালা দিয়া 



১১২ 

পিতুং নুস্তোষমিতি সৃক্তেন দগ্যাদন্নাদিকং হবিঃ ॥৫১ 
তদন্তানিকমিতি খচা লহিরণ্যং ঘুতং তথা । 

অস্মিন্ রায় বতয় ইতি দগ্যাদাপৌশনে দ্বৃতম্ ॥৫২ 
ততঃ প্রাণাগ্যাহুতয়ো৷ হোতব্যাঃ পরমাত্মনি 

অগ্নে বিবন্বতুষম ইতি পঞ্চভিশ্চ যথাক্রমম্ ॥৫৩ 
সমুদ্রা দৃর্মীতি সৃক্তেন ঘ্ৃতধারাঃ সমাচরেও | 
পরো মাত্রেতি সুক্তেন ভোজয়েৎ সশ্রিয়ং হরিম্ ॥৫3 
তৃভ্যং হিম্বান ইত্যনেন বয়ঃ সর্বং নিবেদয়েৎ | 

ইন্দ্র পীবেত্যনেন দগ্যাদাপোশনং পুনঃ ৫৫ 
প্রত আশ্বিনি পবমানেত্যুচ! হস্তপ্রক্ষালনং চরে । 
সরম্বতীং দেবয়ন্ত ইতি তিস্যভিগু.ষমেব চ ॥৫৬ 

রৃটিং দিবীশঃ তদ্ধারেতি দগ্যাদাচমনং ততঃ | 
শিশুং জিজ্ঞাগ্রিনমিতি খচা মুখ-হক্তৌ চ মার্জয়েৎ ॥৫৭ 

নীরাজন করিবে । “ইদন্তে পাত্র” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা 

দেবতাকে তৈজসপাত্র দান করিবে 1৫০ 

“তন্ম। অরং গমাম বো” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পাদ 

প্রক্ষালন করাইলে “অশ্বিন পদে পরং” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা 

গব্য ঘ্ৃত দ্বারা পূর্ণ করিয়া “পিতুং নস্তোষ” ইত্যাদি সৃত্ত 
দ্বার অন্নাি হব্য প্রদান করিবে ।৫১ 

“তদন্ানিকম্” ইত্যাদি মন্ত্র ঘার] স্বর্ণ সহিত ঘ্বৃত 

দান করিবে। “তশ্মিন রায়বতয়” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা 

ভোজনের পূর্ববর্তী জলাস্তরণ ও দ্বৃত দান করিবে ৫২ 

তারপর পরমাত্মাতে প্রাণাদি পঞ্চান্থতি দান 

করিবে। “অগ্লে বিবস্হুষস£ ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্রে 
যথাক্রমে প্রাণাদি পঞ্চককে আহৃতি দিতে হইবে ।৫৩ 

“সমুদ্রা দৃন্দী” ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা ঘ্বতধারা দান 
করিবে । “পরে! মাত্রা” ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা সল্গ্মী 
শ্রীহরিকে ভোজন করাইবে 1৫৪ 

“তুভ্যং হিম্থান” ইত্যাদি সৃক্ত দ্বারা সমস্ত প্রব্য 

নিবেদন করিবে। “ইন্দ্র পীব” ইত্যাদি সৃক্ত দ্বার] পুনরায় 
আপোঁশন (ভোজনান্তে পিধান্নীভ্তরণ ) দান করিবে 1৫৫ 

“প্রত আশ্বিনি পবমান” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হস্ত 

আধ্য-শা্ঠি 

দক্ষিণাবতামিতি খচা দগ্যাত্তাম্মলমুত্তমম্ | 

স্বাছুঃ পবন্থেতি খা দগ্যার্দাচমনং পুনঃ । 
আহয়ং গৌরিতি সুক্তাভ্যাং দগ্তাৎ পুষ্পাঞ্জলিং 

ততঃ ॥৫৮ 
দীপৈর্নীরাজয়ে পশ্চাদ্ ঘ্বৃতসুক্তেন বৈষ্ণবঃ | 
মত ইন্দ্রেত্যাদি ষড়ভিদিক্ষু রক্ষাং প্রদাপয়ে€ ॥৫৯ 

যজ্ঞো দেবানামিতি সুক্তেন উপস্থানজপং চরে । 
তদ্ধিষ্টোরিতি চ দ্বাভ্যাং প্রণমেচ্চৈব ভক্তিতঃ ॥৬০ 

গৌরীমিমায়েতি খচা দগ্যাদাচমনং ততঃ | 

সহত্রনামভিঃ স্তত্বা পশ্চাদ্ধোমং মমাচরেশ ॥৬১ 

প্রাতরৌপাসনং হুত্ব৷ তশ্মিক্নগপো জনার্র্নম্ । 
ধ্যাত্বা সংপুজ্য জুহুয়াদ্ বৈধ্ণবৈঃ প্রত্যুচং হবিঃ ॥৬২ 

প্রক্ষালন দিবে । “সরম্দতীং দেবয়ন্ত” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা 
গণ্য দান করিবে ।৫৬ 

“বুগ্তিং দিবীশঃ তদ্ধারা” ইত্যাদি দ্বারা আচমনীয় 

দিবে। “শিশুং জিন্ঞাগ্রিনম্” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মুখ ও 
হস্তদ্বয় মার্ভন করাঁইবে 1৫৭ 

“দক্ষিণাবতাং” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বার! উত্তম তাঁশ্ুল দিবে। 

“স্বাঢুঃ পবস্থ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমনীয় দিবে। 
“আহয়ং গৌঃ” ইত্যাদি সৃক্তদবয় দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দিবে 1৫৮ 

পরে বৈষ্ববর ঘ্ৃৃতসুক্ত দ্বারা দীপমাল! দিয়া 

নারাজন করিবে । “যত ইন্দ্র” ইত্যাদি ছয়টি মন্ত্র তার! 
চতুর্দিকে রক্ষা প্রদান করিবে ।৫৯ 

“যজ্ছো দেবানাম্” ইত্যাদি সৃত্ত দ্বারা উপস্থান জপ 
অনুষ্ঠান করিবে । পরে “তর্বিষ্টোঃ” ইত্যাদি দুইটি মন্ত্র 
দ্বার! ভক্তিপুর্বক প্রণাম করিবে ।৬০ 

“গৌরীমিমায়” ইত্যাদি মন্ত্র বার আচমনীয় দিবে। 
পরে সহ নাম দ্বারা স্তব করিয়া হোৌমকর্দ্ে 
অনুষ্ঠান করিবে ।৬১ 

প্রাতঃকালীন উপাসনাকালে হোম করিয্লা সেই 
অগ্িতে ভগবান্ জনার্দনকে ধ্যান ও পূজা করিয়া প্রতি- 

মন্ত্রে বৈষ্ুবগণ ঘৃতাহুতি দিবে ।৬২ 



বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

শ্রী-ভূসৃক্তাভ্যামপি চ হুস্বা ঘৃতযুতং হবিঃ। 
যাতিঃ মোমে। মোদতেত্যনেন মাতৃভ্যাং 

জুহ্ুয়াদ্ধবিঃ ॥৬৩ 

কিংন্িদ্ধনমিতি খচ৷ অন্নং তং জুন্থয়াদ্ধবিঃ। 
স্পর্ণং বিপ্র। ইতি খচ! স্ুপর্ণায মহাত্মনে ॥৬৪ 

চমুষচ্ছ্যেন ইতি চ সেনেশায়াপি হুয়তাম্। 
পবিত্রস্ত হতি দ্বাভ্যাঞ্চক্রায়ামিততেজসে ॥৬৫ 

স্বাদুষং স'ইতি খচ। হেতিভ্যো জুনুযাদ্ধবিঃ | 
ইন্্রশ্রেষ্ঠানিতীন্দ্রায় অগ্রিমুরধেতি পাবকম্ ॥৬৬ 
মাফ মোমেতি ঘমং নৈধ'তং মোষুণেত্যুচা | 
যচ্চিদ্ধিতেতি বরুণং বাষবায়াহীতি মারুতম্ ॥ 

দ্রবিণোদা দদাতু নাদ্রেবিণাগ্ভাশামেব চ ॥৬৭ 
্র্যন্বকমিত্যচ1 রুদ্রমানঃ প্রজাং প্রজাপতিমৃ। 
ঘজ্ঞেণেত্যেচ সাধ্যেভ্যো মরতে যদ্ধবেতি চ ॥৬৮ 

শিপ হয পরা ০ শ্পাশাীতি 

্রসৃন্ত ও ভূসুক্ত দ্বার! ঘৃতসংযুক্ত হবশীয় দ্রব্য দ্বারা 
হোম করিয়া “যাভিঃ সোমো। মোদত” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা 

স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ এই দ্বিবিধ মাতৃকাবর্ণের দ্বারা হোম 

করিবে! “কিং শ্বিৎ বনম্” ইত্যাদি মন্ত্রে সেই অন্ন- 

যুক্ত হবি ছার! হোম করিবে। “ম্থপর্ণ বিপ্রা” ইত্যাদি 
মন্ত্র দ্বারা মহাত্মা গরুড়কে এবং “চমুবচ্ছ্যেন” এই মন্ত্র 

দ্বারা সেনেশকে হোম করিবে । প্পিবিভ্রস্ত” ইত্যাদি 

মন্ত্র দুইটি দ্বারা অশরিমিত তেজঃসম্পন্ন সুদর্শন চক্রের 

উদ্দেশ্যে আহুতি দিবে ।৬৩-৬৫ 

“স্বাদুষং স” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অন্য অস্ত্রসমূহকে 

আহুতি দান করিবে। “ইন্দ্রশ্রোষ্ঠান্” ইত্যাদি মন্ত্রে 

ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে এবং “অশ্শিমুদ্ধা” ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্মিদেবের 

উদ্দেশ্যে হোম করিবে ।৬৬ 

প্যমায় সোমেতি” মন্ত্র দ্বারা যমকে এবং “মোষুণা” 

ইত্যাদি মন্ত্র ঘারা নৈর্ধতকে হোম প্রদান করিবে। 

“যচ্চিদ্ধিতা” ইত্যাদি মন্ত্র বারা বরুণকে এবং “বায়বায়াছি” 

ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বামুকে হোম প্রদান করিবে। 

পপ্রবিশোদা দ্দাতু, নাত্রবিণাদি” ইত্যাদি মন্ত্র ঘ্বারা দিক্ 

সমুহের উদ্দেশে হোম করিবে ।৬৭ 

২৫ 

০০ 

১৭৩ 

যো নঃ সপত্বেতি খচা বন্থ-কুদ্রেভ্য এব চ। 

বিশ্বেদেবাশ্চ তিশ্যভির্ধে দেবা ল খচা তথা ॥৬৯ 

সর্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো। জুক্থ্য়াদক্নমুত্তমঘূ। 

নাসত্যাভ্যামিতি খচা অশ্বি-চ্ছন্দোভ্য এব চ ॥৭০ 

মোমা পুষেণেতি ঝচা সূর্য্যাচন্দ্রমসোস্তথা । 

ংমিছ্যদবসৃক্তেন বৈষুবেভ্যস্তথা পুনঃ ॥৭১ 
ততঃ স্বিষ্টকূতং হুত্বাভুক্তেভ্যশ্চ বলিং ক্ষিপেহ। 

নমো মহদ্ভ্য ইত্যুচা বলিং ভূবি বিনিক্ষিপেৎ ॥৭২ 

আচম্য বারিণা পশ্চান্মন্ত্রবাগং লমাচরেও । 

এতচ্ছেতং নৃপশ্রেষ্ঠ ! মুনিভিঃ সম্প্রকীতিতম্ ॥৭৩ 

সম্যগুক্তং ময়! তেহদ্য নিশ্চিতং মতমুত্তমমূ | 

এতণুপ্রিয়তমং বিঝ্ঠোঃ শ্রিয়ে। নাথম্ সর্বদা ॥৭ 

“ত্রন্বক” মন্ত্রে রুদ্রের এবং “মসানঃ প্রজাং” ইত্যাদি 
মন্ত্র দ্বারা প্রজাপতির উদ্দেশ্যে হোম করিবে । “যচ্ছেন” 

ইত্যাদি মন্ত্র বারা সাধ্যগণকে এবং “যন্ধবা” ইত্যাদি মন্ত্র 

দ্বারা নরুদদগণকে হোম প্রদান করিবে 1৬৮ 

“যো নং সপত্ব” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বস্থ ও রুদ্রগণের 

উদ্দেশ্যে হোম করিবে । “বিশ্বে দেবাঃ স চ” ইত্যাদি 

তিনটি মন্ত্র দ্বারা এবং “যে দেবা স” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা 

সমস্ত দেবগণের উদ্দেশ্যে উত্তম অন্ন আন্তি দিবে। 

“নাসত্যাভ্যাম্” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অশি ও ছন্দোগণকে 
আন্তি প্রান করিবে 1৬৯৭০ 

“সোম পৃষা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রকে 
আহুতি দিবে। “স্ংসমিদ্বাদব” সৃত্ত ছারা বৈষ্ণবগণের 

উদ্দেশ্যে আন্তি দিবে । তারপর পস্থিগ্িকু€” হোম 

করিয়া অভুক্ত প্রাণিদিগের উদ্দেশ্যে বলি ( খান্ভদ্রব্য ) 

নিক্ষেপ করিবে । “নমে। মরুদ্ভাত। এই মন্ত্র দার! 
তে বলি ( খাস্দ্রব্য ) নিক্ষপ করিবে 1৭১-৭২ 

পরে জলের দ্বার৷ আচমন করিয়া! মন্ত্রধাগের অগুষ্ঠান 
করিবে। হে রাজশ্রেষ্ঠ ! যুনিগণ বর্তৃক ইহাই শ্রযু্ত 
বিধিরূপে কীন্তিত হইয়াছে ।৭৩ 



১৭৪ 

শ্রোতেনৈব হরিং দেবমর্চয়স্তি মনীষিণঃ | 
শ্রোত-ম্মার্তাগমৈবিষ্ঠোন্ত্রিবিধং পুজনং স্মৃতম্ ॥৭৫ 
এতচ্ছে'তং ততঃ স্মার্তং পৌরুষেণ চ যত, স্মৃতযূ। 
মন্ত্রৈরষ্টাক্ষরাদ্যৈস্ত তদ্ধিব্যাগম মুচ্যতে ॥৭৬ 
শ্োতমেব বিশিষ্ট স্তাতেষাং নৃপবরোত্তম | 
শ্রোতমেব তথা বিপ্রাঃ প্রকুর্বন্তি জনার্দনে ॥৭৭ 
যজস্তি কেচিজ্রিতয়ন্ত্রিসন্ধ্যাস্থ চ দেশিকাঃ। 
যজস্তি কেচিত্রিতযন্ত্রযে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ ॥৭৮ 

শুঞ্রষা চ তথা নামকীর্তনং শৃদ্রজম্মনঃ | 
অপি বা পরমেকান্তি বালকৃষ্ণপুহরিম্ ॥৭৯ 

স্ত্রীণামপ্যট৪নীয়ঃ স্যাহ স্ববর্ণস্ানুরূপতঃ | 

মন্ত্রাত্বেন বৈ পুজ্যো হিত্বা শৌতং বিধানতঃ ॥৮০ 
এবমভ্যর্চনং বিষ্যোমুনিভিঃ সম্প্ কীতিতমৃ। 

সপ শষ শান 

আমি আজ তোমাকে স্থনিশ্চিতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ 

বিধিগুলি যথাধথ বলিলাম। ইহা সর্বদ1] লক্গ্রীপতি 

শ্রীবিষুণর অত্যধিক প্রিয়তম বলিয়া জাঁনিবে 1৭8 

মনীষিগণ শ্রুত্যুন্ত বিধি অনুনারেই পরম দেব 
শ্রীহরির পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীবিষুতর পূজ1 শ্রুতি, 
স্মৃতি ও তন্ত্র এই ত্রিবিধশাস্ত্রসপ্মত জানিবে ।৭৫ 

মছুক্ত বিধিসমূহ শ্রত্যুক্ত বিধি। তারপর পুরুষাকার 

দ্বারা যাহ! সাধ্য তাহাই ন্মৃত্যুক্ত বিধি। অফ্টাক্ষরাদি মন্ত্র 
দ্বারা যে পূজা সাধ্য, তাহাই দিব্যাগম বিধি-_ইহা! কথিত 
আছে। হে রাঁজশ্রেষ্ট! এই বিধিসমূহের মধ্যে শ্রত্যুক্ত 
বিধিই সর্বশ্রেষ্ঠ । ব্রাহ্ধণগ্ণণ শ্রোত বিধি অনুসারেই 
জনার্দনের পৃজাদি করিয়া থাকেন ।৭৬-৭৭ 

কোনও কোনও উপদেশক গুরুগণ তিনসন্ধ্যায় 

ভ্রিবিধ বিধি অনুসারেই পূজা করেন। আর কোনও 
কোনও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের দ্বিজগণও 

“ত্রিবিধ'বিধিকথিত পুজাই করিয়! থাকেন 1৭৮ 

শ্ব্রকুলোতপন্ন লৌকেরা ত্রিবর্ণের শুশ্রীধা ও নাম- 

বীত্বনই করিবে কিংবা তাহারা এঁকাস্তিক ভাবে 
বালকৃষ্ণ-শরীরধারী প্রীহরিকে পূজা! করিতে পারে ।৭৯ 

আবধ্য-শান্ 

শ্োত-্মাতাঁগমোক্তাশ্চ নিত্যনৈমিত্তিকাঃ ক্রিয়াঃ।৮১ 
প্রায়শ্চিত্তমকৃত্যানাং দগ্ডমপ্যাততায়িনাম্। 

অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি বৃত্তিমৈকাস্তিলক্ষণাম্ ॥৮২ 
নারীণামপি কর্তব্যা অহন্যহনি শাশ্বতী। 
উদ্থায় পশ্চিমে যামে ভর্ত;ঃ পুর্বমতন্ত্রিতাঃ ॥৮৩ 
কৃত্বা শৌচং বিধানেন দস্তধাবনমাচরেশু। 
কৃত্বাংথ মঙ্গলম্নানং ধৃত্বা শুক্লাম্বরং তথ] ॥৮৪ 
আচম্য ধারয়েদুর্্বপু্ডং শুভ্রং মৃদৈব তু 
চন্দনেনাপি ক্তষ্যাঃ কু্ধুমেনাপি বাহসতি ॥৮৫ 

জপ্ত। মন্ত্ং গুরুং পশ্চাদভিনন্দ্য চ বৈষ্ণবান্। 
নমস্কৃত্বা জগম্নাথং জপ্ত। চ শরণাগাঁতম্ ॥৮৬ 

আত্মানং নমলঙ্কত্য চিন্তয়েন্মধুসুদনমূ । 
গৃহভাগ্ডাদিকং সর্বং বাগযতা নিষতেন্দ্রিয়াঃ ॥৮৭ 

স্রীলোকেরাও নিজ নিজ ব্ণবিহিত দেবপৃজা 
করিবে । শ্রুত্যুক্ত বিধি পরিত্যাগ করত তাহারা যে 

কোনও পূর্বোক্ত মন্্রবত্ব দ্বারা দেবপুজ করিতে পারিবে । 

মুনিগণ শ্রীবিষ্ণুর পূজাবিধি এইরূপই কীর্তন করিয়াছেন। 
শ্রুতি, স্মৃতি ও তন্োক্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি 

মুক্ত বিধি অনুসারেই অনুষ্ঠান করিবে 1৮০৮১ 

অকৃতপ্রায়শ্চন্ত আততায়িগণও দগুনীয়। 

একান্তভাবে সকলের ব্যবহার-বিধি বলিতেছি, 
কর।৮২ 

প্রতিদিন নারীগণেরও এই নিত্যক্রিয়া কর্তব্য। 

তাহারা অনলসভাবে রাত্রির শেষপ্রহরে স্বামীর পূর্বে 

গাত্রোথান করত ঘযথাবিধি শোঁচক্রিয়া সমাপনপূর্বক 

দক্তধাবন করিবে । পরে পবিব্রজলে স্নান করত পবিত্র 

ধৌত শুরু বন্প পরিধান করিবে, অনন্তর আচমন করত 
শুভমৃত্তিক! দ্বারা উদ্ধপুগড, ধারণ করিবে; তদভাবে 
চন্দন, কন্তরী কিংবা কুক্ধুম দ্বারাও উর্ধপুণ্ড, করিতে 
পারে। পরে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিবে। গুরুকে ও 

বৈষ্বগণকে অভিবাদন করিবে। শরীস্ী্গন্াথকে প্রণাম 
করিবে। পরে শরণাগতি মন্ত্র পাঠ করিবে 1৮৩৮৬ 

নিজেকে নজ্জিত ও ন্থশোভিত করিয়া প্মধুস্থদনের 

এখন 

অআবণ 



বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ 

ংশোধয়ে€ু প্রতিদিনং যজতার্থং পরমাত্মুনঃ | 
মার্জযিত্বা গৃহং পশ্চাদ্ গোময়েনানুলিপ্য চ ॥৮৮ 
রঙ্গবল্লযাদিভিঃ পশ্চাদলঙ্কৃত্য সমস্ততঃ | 

চতুবিধানাং ভাগানাং ক্ষালনস্তব মমাচরেৎ ॥৮৯ 
পাচকানি বহিষ্ঠানি জলম্কানয়নানি চ। 
স্থাপনানি জলার্থং ব! চতুবিধমুদাহৃতম্ ॥৯; 
পৃথক্ পৃথগুদপ্চানি তেষু তেঘপি বিন্যাসে | 
নান্যোন্যং সঙ্করং কুর্য্যাদ্ ভাগ্ডানাং সর্বকর্মন্র ॥৯১ 

তানি তানি স্পৃশেশ পাণিং প্রক্ষাল্যৈব পুনঃ পুনঃ | 
সম্যক্ প্রক্ষাল্য ভাণ্তানি দাহয়েদ্ যজ্ঞিয়ৈস্ত ণৈং ॥৯২ 
পুনঃ প্রক্ষাল্য সন্তপ্ত1 পশ্চা্ড পচনমাচরেত। 

রসভাগানি সর্বাণি ক্ষালয়েছুষ্ণবারিণা ॥৯৩ 
পাচ শিপ পিস ৯৯ 

চিন্তা করিবে। পরে সংযতবাক্ হইয়া পরমাত্মা শ্রীহরির 

যঙ্জসম্পাদনের জন্য সংযত ইন্ড্রিয়ে প্রতিদিন গৃহস্থিত 
ভাগু প্রভৃতি পরিমার্জনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ রাখিবে। 

পরে গৃহ প্রমার্জন করত গোময় দ্বারা অনুলিপ্ত 

করিয়া চারিদিকে নানাবণের গুপ্তিকাদি দ্বার] গৃহ অলঙ্কত 

করিবে এবং চতুবিধ কার্যোপযোগী ভাগুমমুহ প্রক্ষালন 

করিবে ।৮৭-৮৯ 

পাকক্রিয়া-যোগ্য পাত্র, যজ্জ্সাধনার্থ পাত্র, জল 
আনয়নের যোগ্য পাত্র ও জলের জন্য রক্ষণীয় পাত্র-_-এই 

চতুধিধ পাত্র বলিয়া কথিত আছে ।৯০ 

পৃথক্ পৃথগ ভাবে সেই সেই কাধ্যের ব্যবহার-যোগ্য 

পাঁরগুলিকে সেই সেই স্থানে সংরক্ষণ করিবে। ভিন্ন 

কার্যযোপযোগী পাঁত্রকে অগ্থস্থানে মিলিত করিয়া রাঁখিবে 

না। এইরূপভাঁবে সমস্ত কর্ন্মেই পাত্ররক্ষার ব্যবস্থা 

জানিবে। সেই সেই ভাগু হস্তস্পৃ্ হইলেই পুনরায় 
্রক্ষালনপূর্বক যজ্ঞীয় কাষ্ঠের অশ্মি দ্বারা দগ্ধ করত শুদ্ধ 
করিবে ।৯১-৯২ 

পুনরায় ভাগ প্রক্ষালন করত পরে পাকক্রি্মা আরম্ত 

করিবে। উষ্ঠজলের দ্বারাই তিক্ত, শ্বাহ্ প্রভৃতি রসময় 

দ্রব্যের পাত্রগুলিকে প্রক্ষালিত করিবে ।৯৩ 

৯৭৫ 

চতুভিঃ পঞ্চভির্ধ্যাত্বা আকৃ-শ্রবৌ ক্ষালযেতদা! | 
বহির্ন নিষ্াময়ীত পাচকানি গৃহাস্তিকাণ্ ॥৯৪ 
তাভিরেব তু দগ্যাত, ভূঞ্জীত হি কথঞ্চন। 
দত্বা পাত্রাস্তরে দগ্যাৎ কাংস্তে ব৷ স্বম্ময়েহপি বা 0৯৫ 
পুটে পর্ণময়ে বাপি দদ্যাদত্র তু বৈষুবে। 
বং দারুময়ং কাংস্থং কুর্বাতায়োময়ং ন তু ॥৯৬ 
ন দদ্যাদারনালন্য ঘটং তশ্মিন মহাবনে। 

আরনালম্ত যশ কু্তুং ত্যজেন্মদ্যঘটং যথা ॥৯৭ 
আরনালং কারশাকং করঞ্জং তিলপিষ্টকমৃ। 
লশুনং মূলকং শিগুং ছত্রং কোশাতকীফলম্। 
অলাবুঞ্ধান্্ং শাকঞ্চ করনির্মথিতং দধি ॥৯৮ 

বিশ্বং বিডজঞ্চ নির্ধ্যাসং পীলুং শ্লেক্সাতকং ফলমৃ। 

আ্ুক্, ক্ব ও দর্া প্রভৃতিকে চারবার বা! পীচবার 
অগ্নিসন্তপ্ত করিয়া প্রক্ষালিত করিবে । যিনি পাক 

করিবেন, তিনি গৃহমধ্য হইতে বাহিরে বহির্গত হইবেন 
না ।৯৪ 

রূপে বিশুদ্ধ দর্বা প্রভৃতি দ্বারা পরিবেশন 
করিবে, তারপর ভোজন করিবে । কাংস্ত বা মৃম্ময়- 

পাত্রে ভোৌজন-জন্য অল্লাদি দিবে ।৯৫ 

বৈষ্ণবর্দিগকে পত্রনির্মিত পাত্রে অন্ন দিবে । ক্র 
(হাতা ) কাষ্ঠ বা কাংস্ত দ্বারা নির্মীণ করিবে, কখনও 
লৌহ দ্বার! নিণ্মীণ করিবে না।৯৬ 

সেই যজ্স্থানে বনে কীজির ঘট দিবে না। কাজির 

ঘট ম্ছঘটের গ্যায় পরিত্যাগ করিবে । আরনাল (কাজি), 

কারশাক (কালশাক), করগ ( করমচ। ), তিলের পিষ্টক, 
লশুন, মূলা, সজিনা, শল্ফা (শাক), কোশাতকী (ঝিডা), 
অলাবু (লাউ ) শাক, হস্তমঘিত দধি, তেলাকুচা ফল, 
পুরীষময়স্থানোৎপন্ন ভ্রব্য ও তাহার রস, লীলু 

(তালের মাথি), শ্লেক্মাতক ফল (চাল্তা )) আরখধ 
( পোন্দালু, মোনাল বলিয়া প্রসিদ্ধ ) নিশুগী (নিজিন্দা), 

কালিঙ্গ ( তরমুজ ), নাঁলিক। (নাল ), মারিকেরী শাক, 
সাদা বেগুন, উদর, মেষ ও মানুষীর দুগ্ধ, মৃতবতস! ধেলগুর 
দুখ, যে ধেমুর প্রসবাশৌচ-দশদিম অতিক্রান্ত হয় নাই, 



১৭৬ 

আরথধঞ্চ নিগু গ্তীং কালিঙ্গং নালিকাং তথ! ॥৯৯ 

নালিকের্যাখ্যশাকঞ্চ শ্বেতরৃস্তাকমেব চ। 

উষ্টাবি-মানুষীক্ষীরমবসানির্দশাহগোঠ ॥১০০ 

এতান্যকামতঃ স্পৃষ্ট1 সবাসা জলমাবিশেৎ । 
মত্যা জঙ্কু। ব্রতং কুধ্যাম্ম,্জং জগ্জুটা পতেদধঃ ॥১০১ 

কেশানাং রঞ্জনার্থং বা ন স্পশেদারনালকম্্। 
চন্দনং ঘনসারং বা মকরন্দমথাপি বা ॥১০২ 

মাষ-মুদ্গার্দিচূর্ণং বা তক্রং জাম্বীরমেব বা। 
তিস্তিড়ীঞ্চ কলায়ং বা কেশরপ্ভীনমাচরেহ ॥১০৩ 

উরধ্বং মাসাও ত্যজে সর্বং মুদ্ভাণ্ বৈষুবোভমঃ | 

ন ত্যজেল্লোহভাগ্ানি তাপয়েচ্চ হুতাশনে ॥১০৪ 

দারূণাং সন্ত্যজেদ বাপি তক্ষণং বা সমাচরেও | 

অশ্ানামশ্মভির্ধ্যাত্ব। গোবা লৈরঘর্ষয়েভথা ॥১০৫ 

সেই ধেনুর দুগ্ধ_-অজ্জীনতঃ এইসমস্ত দ্রব্য ভোজনেচ্ছ, 
হইয়া স্পর্শ করিলেও সবন্ত্র জলপ্রবেশ করিবে অর্থাৎ 

পরিহিত বন্ধ্রের সহিত স্নান করিবে । জ্ভ্ানতঃ ভোজন 

করিলে কৃচ্ছ-ব্রত পালন করিবে । বলপূর্বক ভোজন 

করিলে অধ:পতিত হইবে । কেশ রপ্রিত করিতেও কাজি 

স্পর্শ করিবে না। চন্দন, কর্পুর কিংবা মধু কেশরপ্তীন- 

কার্য্যে ব্যবহার করিবে না ।৯৭-১*২ 

মাঁষ, মুদ্গ প্রভৃতি চুর, ঘোল, জাম্বীর (লেবু), 
তিস্ভিড়ী (তেঁতুল) বা কলায় ইহাঁদিগকে কেশরগ্তন- 
কাধ্যে ব্যবহার করিবে ।১০৩ 

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ একমাসের উর্ধে ব্যবহৃত মৃত্পাত্রসকল 
পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু লৌহপাত্র দীর্ঘদিন ব্যবহৃত 

হইলেও পরিত্যাগ কবিতে হইবে না-_কেবল অশ্মিতে 
সম্তগড করিয়া মিলেই শুদ্ধ হইবে 1১০৪ 

কাষ্ঠনিন্মিত পাত্র দীর্ঘ ব্যবহারের পর পরিত্যাগ 
করিবে কিংবা তক্ষণ দ্বারা (টাছিয়া) শুদ্ধ করিবে। 

প্রস্তরপান্র প্রস্তরঘর্ষণ দ্বারা সম্ভপ্ত ০০৪৮ এবং গোপুচ্ছ 
দ্বার! ঘর্ষণ করিবে ।১০৫ ৭ 

জননাশোৌচে, মরণাশৌচে, কুক্কুরাদি স্পর্শে কিংবা  করিবে। 

আধ্য-শাস্্ 

সৃতকে মৃতকে বাহপি শুনাদিস্পর্শনে তথা । 
স্পর্শনে বাহপ্যভক্ষ্যাণাং সদ্য এব পরিত্যজেত, ॥১০৬ 

সম্পোক্ষ্যান্তিঃ শুচৌ দেশে ধান্যং সংশোধয়েদ্ বুধঃ | 
অবহন্যাচ্ছুভতরং গায়স্তি মধুসুদনম্ ॥১০৭ 

ংশোধ্য তগু,লান্ পশ্চাদস্তিঃ সংক্ষালয়েভ্রিভিঃ | 

অন্তবন্ধিবারং বস্ত্রেণ শোধযিত্বা ঘটাস্তরে ॥১০৮ 

কুশেনৈব পবিত্রেণ তগুলান্ নির্বপেচ্ছুভান্। 
অন্তধায় কুশং তত্র মন্ত্ররত্ুমনুস্মরন্ ॥৯০৯ 

পাচয়ে সপবিভ্রেণ বাগষতো নিষতেক্দ্িয়ঃ | 
উপবিশ্য শুভে কুণ্ডে বহি প্রজ্জালয়েততঃ ॥১১০ 

অবৈষ্ণবস্ত শৃন্দস্ত পতিতন্ত তখৈব চ। 
পাষগুস্তাপ্যশুদ্ধস্ত গুহেঘাগ্নিং বিবর্জয়েশ ॥১১৯ 

সম্পোক্ষ্য মন্ত্রবত্বেন বহিং কুশজলৈস্ত্রিভিঃ | 

যজ্জিয়ৈবিমলৈঃ কাষ্ঠৈব্যজনেন প্রদীপয়ে ॥১১২ 

পলাগু প্রভৃতি অভক্ষ্যন্রব্যের স্পর্শন ঘটিলে তৎ্ক্ষণা 
পাত্র পরিত্যাগ করিবে। ( এইরূপে গ্ুহের পাত্রগুলির 

সংশোধন করত যজ্ছের জন্য তাহাতে হবি অর্থাস্ব 

(ঘৃতাদি হবনীয় সংরক্ষণ করিবে )1১০৬ 

রাশিকৃত ধান্/ অশুদ্ধ হইলে পবিভ্রস্থীনে জলের দ্বারা 

প্রোক্ষণ করত এ করিবে। ভালভাবে অবঘাঁত 

(তুষমোচনের জন্য উদৃখলাদিতে আঘাত ) করিবে 
এবং শ্রীমধুসুদনের মঙ্গলময় নামগান করিবে ।১০৭ 

তগুলগুলি পূর্বোক্ত প্রকারে শুদ্ধ করিয়া জলের দ্বারা 

তিনবার প্রক্ষালিত করিবে । বস্ত্র দ্বারা তিনবার জল 

ছাকিয়া শুদ্ধ করিয়া অন্য পাত্রে ঘটাদিতে রাধিবে 1১০৮ 

পবিব্রভাঁবে কুশনিন্মিত পবিত্র দ্বারা তগুলকে জল- 
প্রোক্ষণ করিবে । তথায়'কুশ ফেলিয়। দিয়! মন্ত্ররত্ব জপ 

করিতে করিতে বাক্সংযমপূর্বক সংযতচিত্তে পবিব্রভাবে 
পাক করিবে। তারপর উপবিষ্ট হইয়া গুভ কুগ্ডে 
হোমের বঙ্ছি প্রজ্ভ্বালিত করিবে 1১০৯-১০ 

অবৈষ্ণব, শূত্র, পতিত, পাষগু (কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানহীন) 
অথবা অপবিত্র লোকের গুহৃস্থিত অগ্নি পরিত্যাগ 

মন্ত্রবত্ব বারা তিনবার কুশজলের প্রোক্ষণ দিয়া 



বনঙ্গহারীত-স্মৃতিঃ 

সাম্তধানযুখেনাপি ধমযিত্বা প্রদীপয়েশু | 
পালাশৈখাদিরৈবিন্বৈর্গেশকৃণ্পিউকৈরপি ॥১১৩ 
আন্যোর্বা যজ্জিয়ৈঃ কাষ্টৈস্ত পৈর্বা যজ্জিয়ৈঃ শুভৈঃ। 
বর্জয়েন্মদ্যদিগ্ধানি তথা বৈভীতকানি চ ॥১১৪ 

আরথধানি শিগ,ণি তথা নৈপগুশ্িকানি চ। 
নৈপানি চ কপিথানি কার্পাসৈরগুকানি চ ॥১১৫ 
অমেধ্যানি সকীটানি দৌগরন্ধানি তথৈব চ। 
অদদ্বাহানি চৈত্যানি কাক-খট্রাপনন|নি চ ॥৯১৬ 

দেবালয়ানি যৌপ্যাণি তখোপকরণানি চ। 
মহিষোষ্ট,-খরাদীনাং কারীষ-পীটকানি চ ॥১১৭ 
অন্যানাং পাকশেষাণি বর্জযেদ্ যজ্জঞকর্মণি | 
প্রদীপ্যাগ্নিং ততোহমাদ্যং পচ্যান্নিঘতমানসঃ 0১১৮ 

চিন্তয়ন্ পরমাত্মানং জপন্মন্তদ্বয়ং তথা । 

শুদ্ধং হুদ্যং তথা রুচ্যং পশ্চাদভ্যন্তরং শুভন্ ॥১১৯ 

বঙ্ছি, প্রজ্জ্বালিত করিবে । নিণ্মীল যদ্ভীয়কাষ্ঠে তালবন্তাদি 
নিশ্মিত ব্যজন দ্বারা বাতাস করিয়া যক্ভ্বাগি প্রজ্জ্াজিত 

করিতে হয়।১১১-১২ 

অথবা মুখ ঢাকিয়৷ ফুণ্কার দ্বারাও প্রজ্ষ্বালিত করিতে 
পাঁরে। পলাঁশকাষ্ট,ঠ খদিরকাষ্ঠ, বিশ্ববুক্ষের কাষ্ঠ, 
গোঁময়-প্রস্তুত ঘুঁটে অন্য কোনও যজ্জীয় কাষ্ঠ অথবা 

যজ্ীয় পবিত্র তণের দ্বারাও যঙ্জাগ্নি প্রচ্জ্বালিত করিবে । 

কিন্কু মগ্ভাদি সংস্পৃষ্ত কাষ্ঠ কিংবা বয়ড়া-বৃক্ষের কান্ট 
ত্যাগ করিবে ।১১৩-১৪ 

'আরগধ ( সোন্দালের কাঠ), সজিনা-বৃক্ষের কান্ট, 
নিসিন্দা-কাষ্ঠ, কদম্ব-কান্ঠ, কয়েদ্বেলের কাষ্ঠি, কার্পাস- 
বৃক্ষের কাষ্ঠ এবং কীটযুক্ত ও ছুর্গন্ধ কাঠ, অসদ্ব্যক্তি 
কর্তৃক বাহিত কাঁষ্ঠ, চৈত্যবৃক্ষের কাঁষ্ঠ, কাক ও থট্বার 
আসনগুলি, দেবালয়ের কাঁ্ঠ, যুপকাষ্ঠ, বাঁসভবনা'দির 
কাষ্ঠৌপকরণ, মহিষ? উদ্টী ও গর্দদভের পুরীষপিষ্টক অর্থাৎ 

ঘটে এবং অন্যের পাঁকাঁবশিষ্ট কাষ্ঠি য্্ঞকার্য্যে পবিত্যাগ 
করিবে। কাঠ দ্বার! যথাবিধি অগ্সি প্রস্ৰালিত করিয়া 

সংযতচিত্তে তাহাতে অন্নাদি পাঁক করিবে ।১১৫-১৮ 

যুগ্রলমন্ত্র জপ করিতে করিতে এবং পরমাত্মীকে চিন্তা 

১৭৭ 

নিষিদ্ধানি চ শাকানি ফলমূলানি বর্জয়ে। 
অতিরুক্ষপ্াতিদুষ্টমতিরক্তঞ্চ বজ য়ে ॥১২০ 
ভাবছুষ্ট ক্রিয়াছুষ্টং কালদুক্টং তথৈব চ। 
সংসর্গভুষ্টমপি চ বজয়েদ্ বজ্ঞকন্মরণি ॥১২১ 
রূপতো গন্ধতো বাহপি যচ্চাভক্ষ্যেঃ সমস্তবেশ | 
ভাবদুষ্টপ ঘহপ্রোক্তং মুনিভিধর্মিপারগৈঃ ॥১২২ 
আরনালঞ্চ মদ্যঞ্চ করনির্মথিতং দধি | 

ভস্তদত্তধ লব্ণং ক্ষীরং ঘুতং পয়াংসি চ ॥১২৩ 

হস্ডেনোদ্ধত্য যন্ভোয়ং গীতং বক্তেণ বৈকদ1। 
শব্দেন গীতং ভূক্তঞ্ গব্যং তাজেণ সংফুতম্ 0১২৪ 

ক্ষীরঞ্চ লবণোন্মিশ্রং ক্রিয়াছুষ্টমিহোচ্যতে | 
একাদশ্যাং তু যচ্চান্নং হচ্চান্নং রাহ্ুদর্শনে ৷ 

সৃতকে সুতকে চান্নং শুল্ধং পরু্যষিতং তথা ॥১২৫ 
নদীস্বসনুদ্রগান্্ সিংহ-কর্কটযৌোর্জলম্ ॥১২৬ 

করিতে করিতে শুদ্ধ, মনোরম ও রুচিকর প্রব্য পক 

করিবে। এ পাক অভ্যন্তরস্থানেই করিবে, (বাহিরে 

নহে)। নিষিদ্ধ শাক ও ফলমূল পরিত্যাগ করিবে। 
অত্যন্ত রুক্ষ, অত্যন্ত ফোবযুক্ত ও অত্যন্ত রক্তুদ্বব্যকে 

পরিত্যাগ করিবে ।১১৯-২০ 

যঙ্কার্ম্যে ভীবছুষট, ক্রিয়াছুষ্ট, কালছুষ্ট ও সংসর্গদৃষ্ট 

দ্রব্য পরিতাশগ করিবে । স্বরূপতঃ বা গন্ধ হেতু যে 

সমস্ত দ্রবা অভক্ষ্যের তুল্য হয়, ধন্মপারগামী মুনিগণ 

তাহাকে ভাবদুষ্ট বলিয়াছেন ।১২১-২২ 
আরনাঁল (কাজি ), মগ্, হস্তমধিত দধি, হাতের 

দ্বারা দেওয়া বণ, দুগ্ধ, ঘৃত ও জল, হস্ত দ্বারা তুলিয়া 

মুখের দ্বারা যে জল পান কর! যায় (জলাশয়াদি হইতে 

ছুই হাতে বা! এক হাতে জল তুলিয়া কোশ করিয়া ষে 

জলপান)-_তাহা, শব্দ করিয়া যে জলাদি পান ও ।অল্সাদি 

ভোজন করা হয়_--তাহা, তাঅপাতে যে গব্যক্ষীরাদি 

পাঁন--তাহা ও লবণমিভিত দুগ্ধ এই সমস্ত দ্রব্য 

ক্রিয়াদুষ্ট বলিয়া কথিত। একাদশীতে, চন্দ্র-সূষ্যগ্রহণে 
ও জননমরণীশৌচ যে অল্প ভোজন কর! যায় কিংবা থে 
অন্ন শুদ্ধ বা পযুণধিত (বাসী )--তাহা, প্রসবের অশোঁ 



১৭৮ 

নিঃশেষজলবাপ্যাদে যৎপ্রবিষ্টং নবোদকম্ । 
নাতীতপঞ্চরাত্রং তণকালছুষ্টমিহোচ্যতে ॥১২৭ 

শৈব-পাষণড-পতিতৈবিকর্মস্থৈনিরীশ্বরৈঃ | 
অবৈষণবৈদ্িজৈঃ শৃ্রৈর্ঘরিবাসরভোভ্ভিঃ ॥১২৮ 
শ্ব-কাক-সৃকরোষ্্রাদ্যৈরুদক্যা-সুতিকাদিভিঃ | 
পুংশ্চলীভিশ্চ নারীভিবু' ষলীপতিভিস্তথা ॥১১৯ 
দৃষ্টং স্পৃষ্টপ্চ দত্তঞ্চ ভূক্তশেষং তখৈব চ। 
অভক্ষ্যাণাঞ্চ সংযুক্তং সংসর্গতুষ্টমুচ্যতে ॥১৩০ 

বিন্বং শিগৃ,ঞ্চ কালিঙ্গং তিলপিষটঞ্চ মূলকম্। 

কোশাতকীমলাবুঞ্চ তথা কট্ফলমেব চ ॥১৩১ 

শালিকা-নালিকেত্যাদি জাতিছুষ্টমিহোচ্যতে | 
এবং সর্বাণ্যতক্ষ্যাণি তৎসঙ্গান্যপি সংত্যজে ॥১৩২ 

তথৈবাভক্ষ্যভোক্তণাং হরিবাসরভোজিনাম্। 
লোকাযতিকবিপ্রাণাং দেবতান্তরসেবিনাম্ ॥১৩৩ 

অনুত্তীর্ণ গরুর দুগ্ধ, ষষ্ঠী তিথিতে তৈল, সমুদ্রগামী নহে 
এমন যে নদীর জল শ্রাবণ ও ভীদ্রমাসে পান করা যায়-_- 

তাহ। ও বিশুক্ষ নিঃশেষিত জলাশয়ে পতিত যে নুতন জল 

--তাহা আনয়নের দিন হইতে পঞ্চরাত্রি অতীত না 

হইলে পান বা ভোজনযোগ্য নহে ; সেই অভক্ষ্য অন্ন ও 

সেই অপেয় জল কালদুষ্ট বলিয়া গণ্য ।১২৩-২৭ 

শৈব (কাঁপালিকাঁদি ), পাষণ্ড ( ধর্মজ্কানহীন ), 
পতিত, অসতকশ্মকারী, শীশ্বরে অবিশ্বাসী, অবৈষ্ণব- 

্রাহ্মণ বা শৃদ্র কিংবা হরিবাঁসরে ভোক্তা, কুকুর, কাক, 
শূকর, উদ্রী প্রভৃতি, রজন্বলা নারী, পুংশ্চলী ও বৃষলীপতি- 
নারী যে অল্লাদি দর্শন বা স্পর্শন করে কিংবা পরিবেশন 
করে-_তাহা, ভুক্তাবশিষ্ট অন্নাদি এবং অভক্ষ্যত্রব্যসংযুক্ত 

অন্নাদিই সংসর্গ-ুষ্ট বলিয়া কথিত। তেলাকুচা ফল, 
সজিনা, তরমুজ, তিলনিম্মিত পিষ্টকাঁদি, মুলা, বিডা, 
লাউ, কুফল, শালিকা, নালিক ইত্যাদি জাতিদুষ্ট দ্রব্য । 

এইরূপ অভক্ষ্য দ্রব্য ও তাঁহার সংস্থষ্ট দ্রব্যগুলিও 
পরিত্যাগ করিবে ।১২৮-৩২ 

সেইরূপ, অভক্ষ্যভোজী, হশরবাসরে ভোজনশীল, 

বৌক্ষত্রাঙ্ষণের ও অগ্য দেবতার সেবাপরায়ণ এবং 

আর্য্য-শান্ত 

অবৈষ্ণবানামপি চ সংসর্গং দুরতস্ত্যজে ॥১৩৪ 
পকান্নাছ্যাং যথা পরুং বাগযতে। নিয়তেক্দ্রিয়ঃ। 
সম্মার্জয়েচ্ছুততরং বারিণা বাসসৈব চ ॥১৩৫ 

করকৈরপিধায়াথ চক্রেণৈবাক্কয়ে ত্ততঃ | 
গন্ধষেন বা হরিদ্রেণ জলেনাপ্যথ বা লিখে ॥১৩৬ ৃ্ 

সুদর্শনং পাঞ্চজন্ং ভাগ্ডানাং যজ্ঞযোগিনাম্। 
কুশোত্তরে শুচেখ দেশে বিন্যস্ত কুশবারিণা ॥১৩৭ 

প্রোক্ষ্য মন্ত্ররত্বেন বস্ত্রেণাচ্ছাদয়েত্ততঃ । 

ক্ষালয়িত্বাহথ দেবস্ত ভাজনানি শুভির্জলৈঃ ॥১৩৮ 

অভিপুর্ধ্যং ততো দগ্যান্তোজয়েচ্চ বিশেষতঃ | 

ভোজয়েদাগতান্ কালে সখি-সম্বদ্ধি-বাহ্ধবান্ ॥১৩৯ 

বালান্ বৃদ্ধাম ভোজয্বিত্বা ভর্তারং ভোজয়েত্ততঃ | 
স্বয়ং হুষ্টা ততোহ্মীয়ান্ততৃভূক্তাবশেধিতম্ ॥১৪০ 

৷ অবৈষ্ঞবদিগের সংস্ট অন্নাদিও দূর হইতে পরিত্যাগ 
করিবে ।১৩৩-৩৪ 

সম্যগ্ভাবে অন্নাদি বাক্সংযমপূর্বক সংযতেক্জরিয় 
হইয়া জল বা বন্ধের দ্বারা স্ুন্দররূপে স্থান পরিমাজ্জিত 

করিয়া প্রস্তরাদি পাত্রের দ্বারা এ অন্ন আচ্ছাদন করিবে। 

পরে নিজের অঙ্গ চক্রাদি চি দ্বারা চিহ্িত করিয়া গন্ধ 

(চন্দন ), হরিদ্রা বা জলের দ্বারা স্থান সংশোধনপূর্বক 

স্বদর্শন, পাঞ্চজন্য ও যজ্ঞোপযোগী পাত্রদিগকে পবিভ্রস্থানে 

কুশের উপর রাখিবে এবং কুশজলের দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ- 

পূর্বক সংপ্রোক্ষণ করত বন্ত্রীরা আচ্ছাদিত করিয়া দেব- 

পৃজাদির এঁ পাত্রগুলিকে পবিত্র জল দ্বারা প্রক্ষালন করত 
পুণ করিয়া রাখিয়া পরে ভোজনসময়ে সমাগত আত্ীয়, 

সখা, বন্ধুপরিচিত সম্বন্ধবিশিষ্ট এবং বাঁলক ও বুদ্ধদিগকে 
ভোজন করাইবে। পরে স্বয়ং নিজ স্বামীকে ভোজন 

করাইবে। অতঃপর আনন্দিত মনে স্বামীর ভূক্তাবশিষ্ট 
খাগ্বস্ত ভোজন করিবে ।১৩৫-৪০ 

পৈশাচিক (সপ্গাচারত্যাগী যথেচ্ছব্যবহারসম্পন্ন ) 
ব্যক্তি, ক্ষ ও শীক্তচিহ্ধারীমাত্রদিগের, ত্বাদশীতে 
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পৈশাচিকানাং বক্ষাণাং শাক্তানাং লিঙ্গধারিণাম্। 
স্বাদশীবিমুখানাঞ্চ নংলাপাদি বিবর্জয়েৎ ॥১৪১ 
শৈব-বৌদ্ধ-স্কান্দ-শাক্তস্থানানি ন বিশে চিৎ । 

বর্জয়েত্তুসমীপন্থং জল-পুষ্প-ফলাদি চ ॥১৪২ 
ন নিরীক্ষেত দেবানামুত্লবাদি কদাচন। 
স্তুতিং বাহপ্যন্যদেবানাং ন কুর্যাচ্ছ গুয়ান্ন চ ॥১৪৩ 
কামপ্রসঙ্গনংলাপান্ পরিহাসাদি বর্জয়েৎ | 

অন্যচিন্থান্কিতং বন্ত্ং ভূনণালন-ভাজনম্ ॥১৪৪ 
রৃক্ষং পশুং কুপগৃহান্ ভাণ্ডং চৈব বিবর্জয়ে। 
অন্যালয়ে হরিং দৃষ্ট। দেবতান্তরলংদি ॥১৪৫ 
নাচয়েন্ন প্রণমেচ্চ তীর্থমেবাং বিবর্জয়েহ | 
অবৈষ্ণবস্ত হস্তাভ, দিব্যাদশাদুপাগতম্ ॥১৪৬ 

হরেঃ প্রসাদ-তীর্থাগ্ং নত্বেন পরিবর্জয়ে। 
আকারব্রয়সম্পন্নো! নবজ্যাকন্মণ! স্থিতঃ ॥১৪৭ 

যথাকাঁলে পাঁরণবিমুখ ও ব্রাহ্ধণভোজনবিমুখ ন্যক্তিদের 

সহিত আলাপও পরিত্যাগ করিবে ।১৪১ 

শৈব, বৌদ্ধ, শীক্ত ও কাণ্ডিকেয়ের উপাপনাকারিদের 

স্থানে (মন্দিরাদিতে) প্রবেশও করিবে না। তৎসমীপস্থিত 

জল, পুষ্প ব! ফলাঁদি পরিত্যাগ করিবে 1১৪২ 

অন্য দেবতার উৎসবাদি কখনও দেখিবে না। অন্য 

দেবতার স্তব করিবে না কিংবা সাগ্রহে শুনিবে না। 

কথা প্রসঙ্গেও অন্য দেবতী সম্বন্ধীয় সংলাপ ও পরিহা সাদি 

পরিত্যাগ করিবে । অন্যচিহ্ন দ্বারা অগ্কিত বন্তঃ ভূষণ, 

আমন ও পাত্র পরিত্যাগ করিবে। অগ্তচিহযুক্ত 

বৃক্ষ, পশু, কুপগৃহ বা ভাগুও ত্যাগ করিবে। অন্য 

গৃহে অন্য দেবতাগণের মধ্যে শ্রীহরিকে দেখিলেও পুজা 

করিবে না বা প্রণাম করিবে না। অন্ত তীর্থের সেবাও 

ত্যাগ করিবে । মনোরম পবিত্র স্থান হইতে সমাগত 

হইলেও অবৈষ্বের হস্তদত্ত শ্রীহরির প্রসাদ বা জলাঁদি 

ত্বপূর্বক পরিত্যাগ করিবে। আকার্রয়সম্পন্গ হইয়া! নব 

ষজ্ঞকর্মে নিযুক্ত রছিবে ।১৪৩-৪৭ 

্ীবিষ্ণর চিন্তনাদি দ্বার! সর্বদ! শ্রীবিষুঃরই অঙ্গম্বরূপে 

স্পেস পাল 

বিষ্োরনন্যশেষত্বং ততৈবানন্যসাধনম্ । 
তখৈবানন্ন্োগ্যত্বমাকা রন্রয়মুচ্যতে ॥১৪৮ 
অর্চনং মন্ত্রপঠনং ধ্যানং হোমশ্চ বন্দনমৃ | 

স্তৃতি্ষে।গঃ নমাধিশ্চ তথা মন্ত্রর্ঘচিস্তনমূ। 
এবং নববিধা৷ প্রোক্তা চেজ্যা বৈষ্ুণবসন্তমৈঃ ॥১৪৯ 
প্রাপ্যস্ত ব্রন্মণো রূপং প্রাপ্যঞ্চ প্রত্যগাত্মনঃ ॥৯৫০ 

প্রাপ্ত যপায়ং ফলঞ্ব তথা প্রাপ্তিবিরোধি চ। 
জ্তাতব্যমেতদর্থন্ পঞ্চকং মন্ধরবি ভমৈঃ ॥১৫১ 
জগতঃ করণত্ব্চ তথা স্বামিত্মেব চ। 

শ্রীশত্বং সদ্গুরুত্রঞ্চ ব্র্ধণো বূপমুচ্যতে ॥১৫২ 

দেহেক্দিয়াদিভ্যোহন্যত্বং নিত্যন্বাদিগুণৌঘত | 
শীহরের্দান্যধর্মত্বং স্বরূপং প্রত্যগাতবনঃ ॥১৫৩ 

উপায়াধ্যবসায়েন তক্ত। কর্মৌঘমাত্মনঃ | 
হবেঃ রুপাবলম্থিত্বং প্রাপ্ত্পায়মিহোচ্যতে ॥১৫৪ 

অবস্থান, একমাত্র শ্রীবিষ্ণর উপাপনাই সাধন এবং 
শ্রীবিষুুই একমান সেব্য এই ব্রিবিধকে 'আকারত্রয় বলা 
হইয়াছে ।১৪৮ 

পুজা, মন্ত্রপাঠ, ধ্যান, হোম, বন্দন, স্তবস্ততি, তাহাতে 

মিলিত থাকা, সমাধি এবং মন্ত্ার্থ চিন্তা এই নয়প্রকার 
কাধধ্যকে বৈষ্বশ্রেষ্ঠগণ ইজ্যা বলিয়াছেন 1১৪৯ 

মন্ত্রবেন্তা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ একমাত্র প্রাপ্য ব্রনের 
স্বরূপ ও রূপ, একমাত্র প্রাপ্য পরমাত্মা শ্রীবিষুঃর প্রাপ্তির 
উপায়, তৎপগ্রাপ্তির ফল এবং প্রাপ্তির বিরোধি-বস্ত্রসকল 

এই পঞ্চবিধ বিষয়ই জ্ঞাতব্য- ইহা বলা হইয়াছে। 

জগতের কারণ ও প্রভু তিনি, তিনিই লক্গমীপতি, 

তিনিই গুরু-_ইহাই ব্রন্মের স্বরূপ । তিনি দেহেক্ট্িয়াদি 

হইতে ভিন্ন, নিত্যত্বাদি গুণসমূহের আধার শ্রীহরির 
দাশ্তাই একমাত্র ধরন্ম--ইহাই প্রত্যগাজ্মা শ্রীহরির 

স্বূপ। নিজের চেষ্টা ও উৎসাহ দ্বারা উপায় 
কণ্ম্সমূহ পরিত্যাগপূর্বক-্নিজের পুরুষকার-কর্্মগুলিকে 
ত্যাগ করিয়া মাত্র শ্রীহরির কৃপাই একমাত্র অবলম্বনীয়্। 
এইরূপে ততকুপাই হইল তথ্প্রাপ্তির উপায় ।১৫.৫৪ 



৬৮৬ 

সর্বৈশর্য্যফলং তাক্ত। শব্দাদিবিষয়ানপি। 
দাস্তৈকম্থসঙ্গিত্বং বিষ্ঠোঃ ফলমিহোচ্যতে ॥১৫৫ 
তজ্জনস্তাপরাধিত্বং শব্দাদিতনুরস্তত। | 
কৃত্যন্য চ পরিত্যাগে হৃকৃত্যকরণং তথা ॥১৫৬ 

দ্বাদশীবিমুখত্ব্চ বিরোধি স্যাৎ ফলস্য হি। 
অর্থপঞ্চকমেতদ্ধি জ্ঞাতব্যং স্যান্মুক্ষভিঃ ॥১৫৭ 

বিহিতং সকলং কর্ম বিষ্ঞোরারাধনং পরমৃ। 
নিবোধ তম পশ্রেষ্ঠ ! ভেগাথং পরমাত্মনঃ ॥৯৫৮ 
বত্ত্যাখ্যস্ত তরোরম্য হথদু়ং মূলমুচ্যতে | 
ত্যাগেন চৈব ধন্মস্ত নিষিদ্ধাচরণেন চ ॥১৫৯ 

আজ্জঞাতিক্রমণাদ্ বিজ্ঞঃ পতত্যেব ন সংশয় 

জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ সর্বে যজ্ঞা বেদেষু কীতিতাঃ ॥১৬০ 

সমস্ত এঁশর্যফল ত্যাগ করত রূপ-রস-গন্ধাদি পঞ্চবিষয় 

পরিত্যাগপূর্বক শ্রীহরির দাশ্যই একমাত্র সহাঁয়__এই 
বোধই ফল ।১৫৫ 

দান্যে হীনত্ববুদ্ধিই অপরাঁধ। শব্দারি বিষয়ে 
অনুরাগ ও কর্তব্যকশ্মের পরিত্যাগ, কর্তব্য কম্মের 

অনুষ্ঠান, দ্বাদশীতে যথাকালে পারণে ও ব্রাহ্ষণভোজনে ৷ 
বিমুখতা এগুলি ফলপ্রাপ্তির বিরোধী ও অপরাধজনক। | বৈষ্ণবোত্তম বলিয়াছেন ।১৬৩ 
ুমুক্ষুগণ এই পাঁচটি বিষয় নিশ্চয়ই জানিবেশ ।১৫৬-৫৭ 

শ্রীবিষ্ণুর আরাধন ও তদুপযোগি-বিধিবিহিত সমস্ত 

কণ্মই শ্রেষ্ঠ। হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! ইহাই পরমাত্মা শ্রীহরির 
ভোগসম্পাদক বলিয়া জানিবে 1১৫৮ 

সদাচার-রূপ বৃক্ষের ইচছাই সুদ মুল। এই বিহিত, 

লদাচার পরিত্যাগ করিলে, নিষিদ্ধবিষয়ের অনুষ্ঠান. 
করিলে এবং শ্রীগুরুর আদেশ উল্লগ্ৰন করিলে পতিত : হইয়া যায়, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিখেয়। 

ৰ দ্বারাই তাহা নষ্ট হুইয়া যাঁয়।১৬৪-১৬? হুইবে সন্দেহ নাই ।১৫৯ 

জ্যোতিষ্টোমাদি সকলই যঞ্্র-_ইহা বেদে কীন্তিত 
: বলিয়া শাঙ্গবিরুদ্ধ অকার্ধ্য অনুষ্ঠান করে, সে একাস্তি বা ভূইয়াছে। পুরাণোস্ত পুণ্যময় ব্রতগুলি এবং নৈমিত্তিক 

অর্থাৎ গ্রহণ-সংক্রান্তি-যুগাগ্ প্রভৃতি পুণ্য তিথ্যাদিতে : 

ফান-_ইহারা সমস্তই আবিষুণর ভোগের উপকরণ রূপে 

বিছিত হইয়াছে । বৈষ্ণবশ্রেষ্টগণ এতত্সমস্তের অনুষ্ঠান 
করিবেন ।১৬০-৬১ 

আর্যা-শাহী 

পুণ্যব্রতাঃ পুরাণোক্তা দানা নৈমিত্তিকাদিষু । 
বিষ্োর্ভাগতয়া নর্বাঃ কর্তব্যা বৈষ্ণবোত্তমৈঃ ॥১৬১ 
বস্ত,পায়তয়া কৃত্যং নিত্য-নৈমিতিকাদিকম্ । 

শ্কৃত্যং কুরুতে বিষ্গর্বৈষবঃ স উদীরিতঃ ॥১৬২ 
বিষ্ঞোরজ্ঞতয়া যস্ত সৎকৃত্যং কুরুতে বুধঃ | 

স একান্তীতি মুমিভিঃ প্রোচ্যতে বৈষবোভমঃ ॥১৬৩ 

যস্ত ভোগতয়া বিষেগঃ সৎকৃত্যং কুরুতে সদা । 
স ভবেৎ পরমৈকান্তী মহাভাগবতোত্মঃ 0১৬৪ 
বর্জনীয়মকৃত্যন্ত সর্বেষাং করণৈস্ত্রিভিঃ | 

অকামতস্ত ঘুপ্রাপ্তং প্রায়শ্চিত্বাদ্ বিনশ্যতি ॥৯৬৫ 

অকৃত্যং বৈঝুবৈ? পাপবুধ্যা শান্্বিরোধিতঃ 

একান্তি পরমৈকান্তি রুচ্যভাবাচ্চ সন্ত্যজেৎ ॥১৬৬ 

শ্রীবিষণর প্রাপ্তির উপায়রূপে পুর্বকথিত নিত্য- 

 নৈমিত্তিকাদি কর্তব্য এবং শ্রীবিঞ্ুর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত 
সদাচারোক্ত শুভকম্মগুলি যিনি অনুষ্ঠান করেন, তিনিই 

৷ বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ।১৬২ 

শ্রীবিষু্র স্বরূপ নাজানিয়া যিনি বিহিত দদাচাঁর- 
কর্মমগুলির অনুষ্ঠান করেন, মুণিগণ তাহাকে একাস্ত 

আর যিনি শবিষুঃর ভোগের জন্য এইরূপ জানিয়া 

সর্বদা সদাচার-কর্ম্মগুলির যথাষথ অনুষ্ঠান করেন, তিনি 
পরম এঁকান্তি ভক্ত--তিনি মহাভাগবতোত্তম বলিয়া 

প্রসিদ্ধ। সকলেই কায়মনমোবাক্যে ্রিবিধভাবেই নিষিদ্ধ 

কম্মসমূহ পরিত্যাগ করিবে। অনিচ্ছায় যাহা অনুষ্ঠিত 
প্রীয়শ্চিত্ত 

যে বৈষঞ্চব পাপ মনে করিয়াও আপাততঃ প্রিয় 

পরমৈকান্তি হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে । যে 

নিকৃষ্ট বৈষ্ণব শ্রন্তুক্ত ও স্মৃত্যুক্ত ধর্মকায্য অনুষ্ঠান 
করে, তাহাকে পাবগ্ী বলিয়া জানিবে। সর্বলোকেই 
সে নিন্দনীয়। নিষিদ্ধ অকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, বিহিত 



বদ্ধহারীত-ম্মৃতিঃ ১৮১ 

শ্র্তি-স্মৃত্যুদিতং ধর্মং যন্ত্যজেদ্ বৈষঃবাধমঃ | বস্তু বেদোদিতং ধর্মং ত্যক্ত। বিষ সমর্চয়েৎ | 

স পাষণ্ীতি বিজ্ঞেয়ঃ সর্বলোকেধু গহিতঃ ॥১৬৭ নম পাষগুমাপন্নো নরকং প্রতিপগ্ভতে ॥১৭৪ 

অকৃত্যকরণাদ্ বাহপি কৃত্যন্তাকরণাদপি । বেদাঃ প্রাণা ভগবতো। বংস্থদেবন্থ সর্বদা | 
দ্বাদশীবিমুখত্বেন পতত্যেব ন সংশয়ঃ ॥১৬৮ তছুক্তকর্মাকুর্বাণঃ প্রাণহর্তা ভবেদ্ধরেঃ ॥১৭৫ 

টা ধা 5) রর ০ বিষ্ঠোরারাধনাদ্ বেদং বিনা যস্তু্যকর্মাণ | 
আজ্ঞাতিক্রমণাদ্ বিষ্ঞোণু ক্তোহপি বিনিবদ্যতে ॥১৬৯ 

| প্রধুগ্জীত বিমুঢটাত্মা বেদহস্তা ন সংশয়ঃ ॥১৭৬ 
সমস্তযজ্ঞভোক্তারং জ্ঞাত্বা বিষণ সনাতনমূ। 
দৈবং পৈত্রং তথা যজ্ঞ কুর্ধ্যান্ন তু পরিত্যজেৎ, ॥১৭ বসং মাতা লেটি যথা তথা লেটি স মাতরম্ । 

ক্রিদগুমবলম্বন্তে ঘতয়ো যে মহাধিয়ঃ | শুতং বিষ্ঞোঃ প্রিযং জ্ঞাত্বা বিষু্ং বেদেন 

তেষামপি হি কর্তব্যং সকৃত্যমিতরেষু কিম্ ॥১৭১ বৈ যজেৎ ॥১৭৭ 

্রন্গ ব্রহ্ম ব্রাঙ্গণাশ্চ ভ্রিতয়ং ব্রান্ষমূচ্যতে | তম্মাদ্ বেদস্তয বিষ্ঠোশ্চ সংঘোগো যন্ত দৃশ্যতে। 
ভস্মাদ্ ব্রান্ষেণ বিধিনা পরং ব্রহ্মাণম্য়ে ॥১৭২ স এব পরমো ধর্মে! বেষ্বানাং যথা নুপ ॥১৭৮ 

তন্মাভ, যজ্ভঞভোক্তারম্ঞাত্ব। বিষুমব্যয়ম্ _ কশ্চিৎ পুরা নৃপশ্রেষ্ঠ ! কাশ্যপো ব্রাহ্ধণোত্তমঃ | 

বেদোদ্ত ঘঃ কুরুতে স লোকায়তিক£ স্মৃতঃ ॥১৭৩ | 
_ 2 এ পাশ পাটি শী 

শাগ্ডিল্য ইতি বিখ্যাত? সবশান্্রবিশারদঃ ॥১৭৯ 

কর্তব্য কাধ্য না করিলে এবং দ্বাদশীতে যথাঁকালে | তাহাকে লোকায়তিক ( বৌদ্ধ ) বল৷ হুইয়াছে। গোরা 
পারণ হইতে বিমুখ হইলে সে পতিত হুইবে সন্দেহ ৷ বেদোক্ত ধর্মকাধ্য পরিত্যাগ করিয়' শ্রীবিষুণকে যথেচ্ছ 
নাই ।১৬৬-৬৮ | বিধিতে পুজা করে, সে পাষগুধন্ম প্রাপ্ত হয় ও তাহার 

অতএব সর্বপ্রষত্রেই শাস্দ্রবিহিত সকাধ্য অনুষ্ঠান ূ নরকলাভ হয় ।১৭৩-৭৪ 
করিবে । শ্রীবিষ্ণুর শীস্্রমুখের আদেশ যে লঙ্বন করিবে, | বেদই শ্রীভগবান্ বাহ্থদেবের প্রাণ, যে ব্যক্তি সেই 
সে মুক্তকোটিতে প্রবিষ্ট হইলেও তাহাকে বদ্ধ বলিয়। | বেদোক্ত কণ্মসমূহের আচরণ করে না, তাহাকে ভগবান্ 

| 
জানিবে 1১৬৯ শ্রীহরির প্রাণহর্তী বলিয়া! জানিবে 1১৭৫ 

সনাতন শ্রীবিমুঃকে সমস্ত যজ্ঞকন্মের ভোক্তা । যে বাক্তিবেদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবিধুঃর আরাধন! 
জানিয়া দৈবকাধ্য, পৈরকাধা ও যঞ্জকাধ্য অনুষ্ঠান; ভিন্ন অন্য কন্মে নিরত হয়, সে-ই বিমুঢচিত্ত বেদহস্তা__ 
করিবে, কিছুই পরিত্যাগ করিবে না ।১৭০ ৰ ইহাতে সন্দেহ নাই ।১৭৬ 

ঘষে সমস্ত তীক্ষুতর মহাবুদ্ধিসম্পন্ন যতি (সন্যাসী ); গোমাত| যেমন বসের গাত্র লেহন করে (চাটে ), 
ত্রিদগড গ্রহণ করেন, তাহাদেরও শীল্পবিহিত সদাচীর ূ  তন্ধপ বিষু অর্সতকে লেহন করেন। বেদ বিষ শ্রিষন 
অবশ্য পালনীয়। অন্য সাধারণের বিষয় কি বলিব? জানিয়া বেদবিধি অগ্চুসারেই শ্ীবিষু্র পৃজা ও যাগাদি 
তাহারা ত পালন করিবেই।১৭১ ৷ করিবে 1১৭৭ 

্্ষ ( সচ্চিদানন্দন্বরূপ ), ব্রহ্মা! (এজাপতি) ও! হে রাজন! বিষ্ণু ও বেদের তাদৃশ সন্ধন্ধ ধিনি বথার্থ 
রাক্মণগণ এই তিনজনকেই ত্রাক্গ বলা হুয়। এতএব ! জানেন, তাহাকে বৈষ্ণবদের মধ্যে পরম ধর্ম বলিয়া 
্রাঙ্ম-বিধি অনুসারেই পরত্রহ্ধকে পূজা করিবে ।১৭২  ! জানিবে।১৭৮ 

সনাতন নিত্য শ্রীবিধুঃকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা না! পূর্বকালে কশ্যাপবংশসন্ভুত শাগ্ডিল্যনামে প্রসিদ্ধ 
জানিয়া বেদোক্ত কাধ্যগুলি যে অনুষ্ঠান করে, : একজন সর্বশান্ত্রপারদর্শা ব্রান্মণশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি 

২ 



১৮৭ 

স তু ধর্মপ্রসঙ্গেন বিষ্কোরারাধনং প্রতি | 
অবৈদিকেন বিধিনা কৃতবান্ ধর্মপংহিতাম্ ॥১৮০ 
'অবলম্থ্য মতং তম্ত কেচিদত্র মহ্ষয়ঃ | 
অবৈদিকেন মার্গেণ পুজয়ন্তি স্মা কেশবমূ ॥১৮১ 
অশান্ত্রবিহিতং ধর্মং সর্ধে কুর্বস্তি মানবাঃ। 
স্বাহা-্বধা-বষট্কারবজিতং স্তান্ মহীতলম্ ॥১৮২ 
ততঃ ক্রুদ্ধো জগন্নাথঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ | 
ইদমাহ মুনিশ্রেষ্ঠং শাগ্ডিল্যমমিতৌজসম্ ॥১৮৩ 
ছুবুদ্ধে! মামকং ধর্মং পরমং বৈদিকং মহণু | 
অবৈদিকক্রিয়াজুষ্টং প্রাগল্ভ্যাত কৃতবানসি ॥১৮3 
যম্মাদবৈদিকং ধর্মং প্রবর্তয়সি মাং দ্বিজ। 
তম্মাদবৈদিকং লোকং নিরযং গচ্ছ দারুণম্ ॥১৮৫ 
তদ্বাক্যাদেব দেবস্থ শাগ্ডিল্যোহভুস্তয়াকুলঃ | 
স্তবন্ প্রাহ জগন্নাথং প্রণিপত্য পুনঃ পুনঃ ॥১৮৬ 

ধর্মকাধ্য প্রসঙ্গে বেদভিন্ন অন্য বিধি অনুসারে শ্রীবিষ্ুণর 
আরাধন-বিষয়ে ধণ্মানুষ্ঠান করেন ।১৭৯-৮০ 

কোনও কোনও মহধিগণ তাহার মত অবলম্ধন 
করিয়া বেদভিন্ন অন্য বিধি অনুসারে কেশবকে পুজা 
করিয়াছিলেন ।১৮১ 

সকল মানবগণ ক্রমে শাঙ্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্বক 
র্্াকর্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিল । পৃথিবীবাঁসী সকলেই 
স্বাহা, স্বধা ও বষট্কার ত্যাগ করিল ।১৮২ 

তারপর শহ্খ-চক্র-গদাধারী শ্রী জগন্নাথ শ্রীহরি ক্রুদ্ধ 
হইয়া অপরিমিত তেজঃশক্তিমম্পন্ন মুনিশ্রেষ্ঠ শাগ্ডল্যকে 
বলিলেন, হে দুরুদ্ধিসম্পন্ন! আমার বেদোক্ত ধর্নকন্ধন 
অতি মহান পরম শ্রেষ্ঠ । তুমি বেদবিধিকে অবলম্বন 
মা করিয়া গুদ্ধত্যবশতঃ অবৈদিক ধর্মকপ্মের অনুষ্ঠান 
করিতেছ। হে ব্রাঙ্ছণ! যেহেতু অবৈদিক ধর্ম প্রবন্তিত 
করিতেছ, সেই জন্যই অবৈদিক-লোক-_ভীষণ নরকে 

“তুমি গমন কর 1১৮৩-৮৫ 
সেই দেব-জগন্গীথের কথাতেই শাগ্ডিল্য অতিশয় 

ভয়বিহবল হুইলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ ভ্রীত্রীজগন্লাথকে 
প্রণাম করিয়া স্তব করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 

আধ্য-শাস্ 

ত্রাহি ত্রাহি হি লোকেশ ! মাং বিভো৷ ! সাপরাধিনম্ 
ততঃ স কৃপয়! বিষুর্ভগবান্ ভূতভাবনঃ ॥১৮৭ 
দিব্যবর্ষশতং বিপ্র! ভূক্ত। নরকযাতনাম্। 
উৎ্পৎতস্তসে ভূগোর্বংশে জামদগ্নিরিতীরিতঃ ॥১৮৮ 
তত্রারাধ্য পুনর্মাং তু বৈদিকেনৈব ধর্মতঃ। 
গচ্ছ তন্মিন্ মুনিশ্রেষ্ঠ ! মম লোকং স্ুনির্মলমূ ॥১৮৯ 
ইত্যুক্ত ভগবান্ বিষুসতব্ৈবান্তরধীয়ত। 
শাণ্ডিল্যে নিরয়ং প্রাপ্য পুনরুত্পদ্ভ ভূতলে ॥১৯০ 
বেদোক্তবিধিনা বিঝুরমচর্যিত্বা সনাতনম্ | 
বিশুদ্ধভাবাৎ সম্প্রাপ্য তদ্ধাম পরমং হবেঃ ॥১৯১ 
তম্মাদবৈদিকং ধর্মং দুরতঃ পরিবর্জয়েৎ | 
বৈদিকেনৈব বিধিনা ভক্ত্যা সম্পুজযেদ্ধরিম্ ॥১৯২ 
শৌতেন বিধিনা চক্রং ধৃত বৈ বাভুমূলয়োঃ | 
ধূতোধ্ব পুণ্ড.ঃ শুদ্ধাত্মা বিধিনৈবাচ'য়েদ্ধরিম্ ॥১৯৩ 

হে জগতৎপতে! বিভো! আমি অপরাধ করিয়াছি । 
অপরাধী আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। তারপর 
ভূত-ভাবন শ্রীভগবান্ বিষ বলিলেন, হে ব্রাঙ্গণ ! 
দিব্যপরিমাণের শতবর্ষ নরক-যাতনা ভোগ করিয়া 
ত্বগুর বংশে জমদগ্রিরপে উৎপন্ন হইবে । সেই সময়ে 
পুনরায় যথোক্ত বেদবিধি অনুসারেই আমার উদ্দেশো 
ধন্মকশ্মের অনুষ্ঠান করত আমার নিশ্শললোকে গমন 
করিবে ।১৮৬-৮৯ 

ইহা বলিয়া শ্রীভগবান্ বিষুঃ অন্তিত হইলেন। 
শাগডিল্য নরক-ভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করত বেদোঁ্ত বিধি অবলম্বনেই সনাতন শ্র্রীবিষ্ণুর 
পুজা করিয়া বিশুদ্ধচিত্তে শ্ীহরির পরম ধামে গমন 
করেন ।১৯০-৯১ ও 

স্বতরাং বেদবিধি-শৃন্য ধর্মানুষ্ঠান দূর হইতেই 
পরিত্যাগ করিবে। বেদোক্ত বিধি অনুসারেই 
তক্ডিপূর্বক শ্রীহরির পূজাদি সম্পাদন করিবে ।১৯২ 

_ বেদোক্ত বিধি অনুসারেই বাহুমূলে চন্ত্রচিহ্ন ধারণ 
করিয়া উ্দপুণুহ্থিত হইয়া বিশুদ্ধমনে যথাবিধি 
শ্রীহরির পুজা করিবে ।১৯৩ 



চল পপ পি? এ পীশাশীশী 

বন্ধহারীত-স্মৃতিঃ : 

কর্মণ! মনসা বাচা ন প্রমান্যেৎ সনাতনাৎ। 

১৬৮৩ 

ব্রহ্মত্বং বা সুরাপং বা কৃতদ্বং বাইপি মানবমূ। 

ন প্রমান্তেৎ পরং ধর্মাৎ শ্রুতি-স্বৃত্যুক্তগৌরবাৎ॥১৯৪ যমাদায় ম্বতা নারী তং ভর্তারং পুনাতি হি ॥২০০ 
স্ুশীলম্ত পরং ধর্মং নারীণাং নৃপসত্তম | 
শীলভঙ্গেন নারীণাং যমলোকঃ স্ুদারুণঃ ॥১৯৫ 

মুতে জীবতি ব৷ পত্যে। যা নান্মুপগচ্ছতি । 
সৈব কীতিমবাপ্পোতি মোদতে রময়া মহ ॥১৯৬ 
পতিং ঘা নাতিচরতি মনো-বাকৃ-কায্-কর্মভিঃ | 

সা ভর্তলোকমাপ্পেতি যখৈবারুদ্ধতী তথা ॥১৯৭ 

আত্তার্তে মুদিতে হষ্টা প্রোঘিতে মলিনা কুশা । 

মতে ভ্রিয়তে বা পত্যো। সা ত্ট্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা ॥১৯৮ 

যা স্ত্রী তং পরিষ্বজ্য দগ্ধা চেদ্ধব্যবাহনে | 

সা ভর্তলোকমাপ্রোতি হরিণা কমলা! যথা ॥১১৯৯ 
শপাাশক্ল পাশাপাশি 

কায়মনোবাক্যে সনাতন বেদবিধি হইতে বিচাত 

হইবে না। শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত শ্রেষ্ঠ গৌরবময় ধন্মপথ হইতে 
"লিত হইবে না 1১৯৪ 

হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! সচ্চরিত্র হইয়া সঙাঁচারপরায়ণ 
হওয়াই নারীগণের শ্রেষ্ট ধন্ম। চরিত্রহীন হইলে 
নারীগণ দারুণ যন্ত্রণাময় যমলোকে গমন করে ।১৯৫ 

পতির জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ষে স্ত্রী অন্য পুরুষে 
উপগত না হয়, সেই নারীই মহতী কীন্তি প্রাপ্ত হইয়া 
অন্তে শ্রীগ্রালক্ষমীদেবীর সহিত একত্রে আনন্দ ভোগ 

করে ।১৯৬ 
মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা যে নারী স্বামীর 

ব্যভিচার করে না অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে মে নারী সর্দা 

স্বামীর অনুবর্তন করে, সেই নারী অকন্ধতীর ন্যায় 

পতিলোক প্রীপ্ত হয়।১৯৭ 

স্বামী পীড়িত বা দুঃখিত হইলে যে স্ত্রী নিজেকে 

গীড়িত বা দুঃখিত বলিয়! অনুভব করে, স্বামী আনন্দিত 
থাকিলে যে স্ত্রী আনন্দিত। থাকে, স্বীমী বিদেশে গমন 

করিলে যে স্ত্রী মলিনবেশধারিণী ও কৃশাজী হয় এবং 

স্বামী মরিয়৷ গেলে যষে নারী সহমৃত। হইয়া! প্রাণবিসর্ভন 

দেয়, সেই নারীকেই পতিব্রতা বলিয়৷ জানিবে 1১৯৮ 

যে স্ত্রী সৃতম্বামীর শব আলিঙ্গনপূর্বক এ চিতার 

সাধ্বীনামিহ নারীণামগ্রি প্রপতনাদৃতে | 
নান্যো ধর্মোহস্তি বিজ্ঞেয়ে। মতে ভর্তরি কুত্রচিৎ ॥২০১ 
বৈঞ্ুবং পতিমাদায় যা দগ্ধ হব্যবাহনে । 

সা বৈষবপদং যাতি ঘত্র গচ্ছস্তি যোগিনঃ ॥২০২ 

মুতে ভর্তরি যা নারী ভবেদ্ যদি রজন্বলা। 
চিতাগ্রিসংগ্রহে তাবৎ স্াত্বা তন্মিন্ প্রবেশয্বেৎ ॥২০৩ 

গভিনী নানুগন্তব্যা ম্বুতং ভর্তারমব্যয়া । 

্রহ্মচর্ধ্যবতং কুর্যাদ্ থাবজ্ভীবমতক্দ্রিতা ॥২০৪ 
কেশরঞ্জন-তান্বুল-গন্ধ-পুষ্পাদিদেবনম্ | 
ভূপতিং রঙ্গবন্ধুঞ্চ কাংস্থপাত্রে চ ভোজনম্ ॥২০৫ 

অশ্সিতে দেহবিসর্ভজন দেয়, সেই নারী-_শ্রীবিষ্ণর দ্বারা 
লক্ষ্মী যেমন আনন্দান্ভব করেন, তঙ্রপ পতিলোক 
প্রাপ্ত হইয়া আনন্দীনুভব করে ।১৯৯ 

স্বামী ব্রহ্ধহত্যাকারী, স্থুরাপানকারী বা কৃতন্্ 

হইলেও যে নারী সেই মৃত স্বামীকে অবলম্বনপূর্বক 

দেহত্যাগ করে, সেই নারী ন্গামীকে পবিত্র রে 1২০০ 
স্বামী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে মাধ্বীনারীদের অগ্নিতে 

প্রবেশ ভিন্ন অন্য কোন ধন্দ নাই। স্বামী বৈষ্ণব 
হইলে এ বৈষ্ণব মুতপতিকে অবলম্বন করিয়া যে নারী 

চিতার অগ্রিতে দেহত্যাগ করে, সেই নারী--ষে স্থানে 

মাত্র যৌগিগণ যাইতে সমর্থ সেই বিষুণলোকে গমন 
করে ।২০১-২ 

স্বামীর মৃত্যু হইলে পরী যদি রজস্বল৷ হয়, তবে 

স্নানপূর্বক পতির চিতাগ্রি প্রজ্ঘবলিত করিয়া তাহাতে 
প্রবেশ করিবে 1২০৩ 

স্বামীর মৃত্যুকালে পত্বী যদি গর্ভবতী থাকে, তবে 

মুত স্বামীর অনুগমন করিবে না, যাবজ্জীবন অনলসভাবে 

্রহ্মচর্যযব্রত প্রতিপালন করিবে ২০৪ 

সেই নারী রঞ্জনদ্রব্যাদি দ্বারা কেশের পরিপাটা, 

তান্ুলভক্ষণ, গন্ধাপুষ্পার্দির ব্যবহার, বিড্ষণধারণ, 
রঞ্জিতবন্্র পরিধান, ফাংস্যাপাত্রে ভোজন, দিনে 



১৮৪ 

দ্বিবারভোজনপ্যাক্ষোরপ্তীনং বর্জয়েত সদ! | 
স্নাত্ব। শুর্লাম্বরধর! জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়া ॥২০৬ 

ন কল্কা কুহুকা সাধবী তক্দ্রালস্তাবিবজিতা। 
স্ুনির্মলা শুভাচার! নিত্যং সম্পূজয়েদ্ধরিম্ ॥২০৭ 
ক্ষিতিশীয়ী ভবেদ্ রাত্রৌ শুচৌ দেশে কুশোত্তরে 
ধ্যানযোগপরা নিত্যং সত্যং সঙ্গব্যবস্থিতা ॥২০৮ 

তপশ্চরণসংযুক্তা যাবজ্জীবং সমাচরে | 

তাবত্তিষ্টেম্নিরাহারা ভবেদ্ যদি রজন্ঘল! ॥২০৯ 

সভতৃ কা সতী বাহপি পাণিপুরান্নভোজনম্ | 
একবারং সমশ্সীয়াদ্ রজসা চ পরিষ্নুতা ॥২১০ 

এবং স্্নিযতাহারা সম্যগ ব্রতপরায়ণ। | 
ভত্র! সহ সমাপ্রোতি বৈকুষ্ঠপদমব্যয়মূ ॥২১১ 

দুইবার অন্নভোজন, চক্ষুতে কন্জ্বলাদি ধারণ সর্বতোভাবে 

পরিত্যাগ করিবে। স্নান করিয়া গুক্লবন্ত্ পরিধানপুর্বক 
ক্রোধ পরিত্যাগ (জয়) করত জিতেক্দ্িয় হইয়া 

থাকিবে ।২০৫-৬ 

সেই বিধবা নারী কখনও পাপাঁচরণ করিবে না 

এবং কোন মায়ায় বশীভূত হইবে না, তন্দ্রা ও আলস্থাশৃন্য 
হইবে, নিশ্মলচিত্ত ও মঙ্গলময় সদাচাঁরসম্পন্ন হইয়া 

থাকিবে এবং নিত্যই শ্রীহরির পুজাপরায়ণা হইবে ।২০৭ 
রাত্রিতে পবিক্রস্তানে কুশশ্যায় ভূমিতে শয়ন করিবে। 

নিতাই শ্রীভগবানের ধান করিবে, যোগপরাঁয়ণা হইবে 

এবং সঙ্ভন (সাধু) সংসর্গে অবস্থান করিবে 1২০৮ 

যাবজ্জীবন তপস্যার অনুষ্ঠান করিবে । যদি তন্মধ্যে 
রজসলা হয়, তবে অনাহারেই থাকিবে । সধবা নারী 

স্নীমীর জীবিত অবশ্ঠাতেও হস্তপূণ করিয়া গ্রামান্ন 
ভোজন করিবে না এবং রজস্বলা অবস্থাতে একবারই 

ভোজন করিবে ।২০৯-১০ 

এইরূপ শ্ুসংযতাহারে যথাযথ ব্রতাচরণপরায়ণ। | 

হইয়া থাকিলে স্বামীর সহিত সনাতন বৈকুগ্ঠপদদ প্রীপ্ 

হইবে ।২১১ | অবলম্বন করিয়াই 
স্বামীর পূর্বে দ্র মৃত্যু হইলে অশ্সিহোত্রের অগ্নির করিবে ।২১৭ 

আধ্য-শাস্ত 

দশ্বব্যা সাহগ্রিহোত্রেণ ভর্ঙঃ পুর্বস্থতা তু যা। 
স্বাংশমগ্নিং সমাদায় ভর্তা পূর্ববদাচবরেৎ ॥২১২ 
কৃত্ব! কুশময়ীং পত্বীং যাবজ্জীবমতন্দ্িতঃ | 
জুকুয়াদগ্নিহোত্রং তু পঞ্চযজ্ঞাদিকং তথা ॥২১৩ , 

অথচ প্রব্রজেদ্ বিদ্বান্ কন্যাং বাইপি সমুদ্ধহে | 

প্রব্রজামপি কুরীত কর্ম বেদোদিতং মহণ্ড ॥২১৪ 
আত্মন্যগ্রিং সমারোপ্য জুহ্ুয়াদাত্মবান্ সদ । 

মনসা বা প্রকুর্কাত নিত্য-নৈমিত্তিকক্রিয়াঃ ॥২ ১৫ 
গৃহস্থ বা বনস্থো বা যতির্বাহপি ভবেদ্ দ্বিজঃ | 

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত যাবজ্জীবং দ্বিজোত্তমঃ ॥২ ১৬ 
বর্ণাশ্রমেষু সবেষাং পুজনীয়ে! জনার্দনঃ | 

ন ব্যাপকেন মন্ত্রেণ সদৈব চ মহীপতে ॥২১৭ 

কিয়দংশ নিয়া সেই অগ্নিতে মৃতার দাহ করিবে । পরে 

স্বামী পূর্ব অগ্লিহোরাদি সমস্ত কর্ম করিলে ।২১২ 
তখন স্বামী কুশময়ী পত্তী নিন্ীণ করিয়া যাবজ্জীবন 

অনলসভাবে পূর্ব 'অগ্রিহোত্রাদির হবনাদি অনুষ্ঠান 
করিবে এবং পঞ্চমহাষজ্কীদিরও আচরণ করিবে ।২১৩ 

অথবা নিত্যাগ্সিহোতী গৃহস্থ জ্ঞানবান্ হইলে স্ত্রীর 
মুত্যুর পর প্রব্রজ্যা অবলম্দন করিবে । তাদৃশ জ্ঞানোদয় 

না হইলে ধশ্মরক্ষার জন্য দ্বিতীয় পত্ী গ্রহণ করিতে 
পারে । কিন্তু প্রব্রজ্যা গ্রহণই বেদে ক্ত মহণ্ড কন্ম ।২১৪ 

স্ীয় আত্মাতে অগ্নির কল্পনা আরোপ করিয়া 

আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদাই অগ্রিহোত্র হোম করিবে। 

তখন মানসিক চিন্তা দ্বারা নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত ধর্মকর্ম 
অনুষ্ঠান করিবে। গুহস্থই হউন, বানপ্রস্থীই হউন 
কিংবা সন্ন্যাসীই ( চতুর্থাশ্রমীই ) হউন, যে কোনও একটি 
আশ্রমের অন্তর্গত হইতেই হইবে । দ্বিজশ্রেষ্ঠ যাবজ্জীবন 
কখনও অনাশ্রমী থাকিবে নাী।২১৫-১৬ 

বর্ণাশ্রামের মধ্যে থাকিয়াই ভগবান্ জনার্দনকে পুজা 
করিবে। ইহাই সকলের কর্তব্য। বিস্তৃত মন্ত্রাবলী 

সকলে যাবজ্জীবন পুজাদি 



বৃহ্ধহারীত-স্মৃতিঃ ১৮৫ 

ব্যাপকানাঞ্চ সর্বেষাং জ্যায়ানষটাক্ষরো মনুঃ | উপোদ্য পর্বদিবসে নগ্যাং স্নাত্বা বিধানতঃ। 
অন্টাক্ষরস্ জণ্ডা তু সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥২১৮ আচাধ্যং সংশ্রয়েত পূর্বং মহাভাগবতং স্থিজঃ ॥২২৫ 
সন্যাপঞ্চ সমুদ্রেঞ্চ সধি-চ্ছন্দোহধিদৈবতঘ্ । আচার্্যো বিষুমভ্যচ পবিত্রং চাপি পুজয়েু। 
সদীক্ষাবিধি-সধ্যানং সার্থং মন্ত্রমুদাহ্ৃতম্ ॥২ ১৯ পুরতো বাস্থদেবস্থ ইব্াধানাস্তমাচরে্ড ॥২২৬ 

্বাত্ব। শুদ্ধঃ প্রপন্নাত্মা কৃতরুত্যে জনার্দনম্। প্রজপেহস্য সুক্তেন পবিত্রন্তে বতেত্যুচা । 

মনসাহপ্যচযিত্রা বা জপেন্মন্ত্রং সদ] বুধঃ ॥২২০ পবমানম্থ্য আছেন খগভিশ্চতস্যভিঃ ক্রমাৎ ॥২২৭ 

দান-প্রতিগ্রহৌ যাগং স্বাধ্যায়ং পিতৃতর্পণঘ্ । আজ্যং হুত্বা ততশ্চক্রং তদগ্ৌ প্রতপেদ্ গুরুঃ | 
পি়ক্রিয়াস্টাক্ষরস্থ জপ্তা কুরযযাদতক্দরিতঃ ॥২২১ চর্ণং পবিত্রমিতি যজুষা তচ্চক্রেণাঙ্কয়েতুজম্ ॥২২৮ 

বামাং সম্প্রতপে€ পশ্চান্তাঞ্চ জন্যেন দেশিকঃ ॥২২৯ 

অগির্মনেতি নজুধা হদ্ধোমাগৌ প্রতপ্য বৈ। 
ততস্ত পাথিবৈঃ খগভিন্ুত্বা পুণ্ডাণি ধারয়েশ ॥২৩০ 
তো দেবেতি সুক্তেন বিষ্োন্ুকমনেন চ। 

ন সাধনতয়া জপ্যং কর্তব্যং বিষ্ুতত্পরৈঃ ॥২২৩ পুজয়েদ্ দ্বাদশভির্বৈ কেশবাদীননুক্রমা ॥২৩১ 
আস্টোন্তরসহতং বা শতমন্টোন্তরন্ত বা। কৃশগ্রন্থিষু সংপুজ্য জুুয়াভ্তাভিংরব তু । 
ত্রিসন্ধ্যংন্ড জপ্ম্োন্সং তদর্থমনুচিন্তয়ন্ ॥২২৪ হুত্বাহথ চরুণা সমাঙ্ স্বাদ] শুভেণ দেশিকঃ ॥২৩১ 

ধৃতোব্ব পুণ্ু.দেহশ্চ চক্রাঙ্কিতভূজস্তথা | 
অষ্টাক্ষরং জপন্লিত্যং পুণাতি ভূবনব্রয়ম্ ॥২২২ 

জপেদ্ ভোগতয়া মন্ত্র মততং বৈষ্ুবোভমঃ | 

ব্যাপক মন্ত্রসমুহের মধ্যে অষ্টাক্ষর মন্ত্রই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র প্রতিদিন তিনসদ্ধাাতেই জপ করিবে এবং তগুসহ 

ভগবান জয়ং নারায়ণই অপ্টাক্ষর মন্ত্রজপ করেন মন্ত্রার্থও সর্ধদা চিন্তা করিবে । মন্ত্রর্থচিস্তা-সহকুৃত জপই 

মুদ্রাদি ও সম্যক্ ন্যাসাদি যুক্ত, খষি, ছন্দ ও দেবতা-জভ্কান- : কর্তুবা। পূর্বদিনে উপবাস করিয়া নদীতে যথাবিধি ন্নান 

সমগ্থিত যে মন্ত্র, তাহাই সার্থ মন্ত্র তাহাই দীক্ষাবিধি, | করত ব্রান্ধণ প্রথমেই মহাঁভাগবত আচাধ্যকে আশ্রয় 

তাহাই ধ্যান অর্থাণ খষি, ছন্দ?, দেবতা, মুদ্রা ও ন্যাসজ্ঞান- ৷ করিবে । আচার্য শ্রীবিষুকে পূজা! করিয়া:পবিত্রকে ও 

সমন্থিত মন্ত্রই জণ্তব্য ।২১৮-১৯ ূ পূজা করিবেন । শ্রীবাস্থদেবের সমীপে ইত্াধানাদি 

স্নানান্তে বিশুদ্ধশরীর হইয়া গ্রসন্নমনে কুতার্থবোধে ূ যজ্কন্মম অনুষ্ঠান করিবেন 1২২৩-২৬ 

মনে মনেও জনার্দনকে পুজা করিয়া বিদ্বান (যতিবা; পপ্রজপেহস্য” ইত্যাদি সুক্ত দ্বারা, “পবিক্রস্তে বত” 

বানপ্র্থী ) মন্ত্রজপ করিবে 1২২০ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা এবং “পবমানম্ত আছেন” ইত্যাদি 

ষে ব্যক্তি অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করে, সে দান, প্রতিগ্রহ, | চারিটি বেদমন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে ঘ্বত ও চর আন্তি 

ঘাগ, স্থাধ্যায়, পিতৃতর্পণ ও পিতৃশ্রান্ধাদি অনলসভাবে ' দিয়া গুরু সেই অগ্রিতে চক্র প্রতপ্ত করত “চরণং পবিজ্রং” 

অনুষ্ঠান করিবে ।২২১ ইত্যাদি মন্ত্রে এ প্রতণ্ড চক্র দ্বারা বাহু অস্থিত 

দেহে উদ্ধপুণ্ডীদি পঞ্চসংস্কীর-চিহ্ন ধারণ করিয়া; করিবেন।২২৭-২৮ 
হস্তে চক্রচিহ্ ধারণপূর্বক যে নিত্যই অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ অনন্তর গুরু চক্রাদি (হেতি) অস্ত্র প্রতপ্ড করিয়া 

করে, সে ব্রিভুবন পবিত্র করে ।২২২ ৷ বামভূজও অঙ্কিত করিবেন । সেই হোমা্সিতে “অগ্িরশন্থ 

বৈষণবোত্তম সর্বদা ভগবানের ভোগরূপেই মন্ত্র: ইত্যাদি মন দ্বারা অন্ত প্রতপ্ড করিয়া পাধিব মন্ত্রমূহ দ্বার! 

জপ করিবে। বিষুণপরায়ণ ব্যক্তি সাধনরূপে কখনও । হৌম করত পুণুাঁদি ধারণ করিবে ।২২৯-৩০ 

মনত্জপ করিবে না। অক্টোত্তরপত বা অফ্টোত্বরসহতর | “অতো! দেব” ইত্যাদি সৃক্ত, “বিষ্বোম্চু কম্” ইত্যাদি 



১৮৬ 

ললাটাদিষু চাঙ্গেফু খগ ভিস্তাভিঃ ক্রমেণ বৈ। 

নামভিঃ কেশবাগ্যৈশ্চ সচ্ছিদ্রাণ্যেব ধারয়ে ॥২৩৩ 

শ্রিয়ে জাত ইতি খচা কুষ্কমন্তেষু ধারয়েশ। 
পরমাত্রেতি সুক্তেন উপস্থায় জনার্দনম্ ॥২৩৪ 

হোমশেমং সমাপ্যাথ মৃতুর্দ্বাপনমাচরেৎ | 
এবং পুণু,ক্রিয়াং কৃত্বা নাম দগ্যাত্ততঃ পরম্ ॥১৩৫ 

প্রবঃ পান্তমিতি সুক্তেন নামমূতিং সমর্চয়ে | 
গবাজ্যং প্রত্যুচং হুত্! নাম দগ্াচ্চ বৈষ্ঞবম্ ॥২৩৬ 

অতিপ্রিয়াণীতি সুক্তেনোপস্থায় জনার্দনম্। 
প্রদক্ষিণ-নমস্কারো কৃত্বা শেষং সমাচরেত ॥২৩৭ 

মন্্রদীক্ষাবিধানস্ত শ্ৌতং মুনিভিরীরিতম্ | 
নৈব হিতা ভবেদ্দীক্ষা ন পৃথক্তে ন বক্ষ্যতে ॥২৩৮ 

ৃ 

মন্ত্র ও দ্বাদশ মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে কেশবাদি দ্বাদশনামের 

হোম করিবে । পরে যথাযথভাবে চকু দ্বারা হোম করও 

শুভর স্ৃত্তিকায় গুরু সেই সেই বেদমন্ত্রে ললাটাদি অঙ্গে 

কেশবাদি নাম দ্বারা সচ্ছিদ্র পুণু_ই (তিলক ) ধারণ 
করাইবেন ।২৩১-৩৩ 

পৃজ। করিবে । কুশগ্রন্থিতে পুজা করিয়৷ এ কুশগ্রপ্ডি দ্বারা র 

“শ্রিয়ে জাত” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ললাটে কুস্কুম ধারণ 

করাইবেন। “পরো মাত্রা” ইত্যাদি সুক্ত দ্বার] জনার্দনকে 

পুর্বে পূজা করিয়া হোঁমশেষ সমাপ্ত করত মুন্তির 
উদ্ধাপন (মুগুন করিবেন । এইরূপভাবে পুগ্ড_ধারণক্রিয়। 
করিয়া পরে নামকরণ করিবেন ।২৩৪-২৩৫ 

“প্রাবঃ পীন্তং" ইত্যাদি সৃক্ত দ্বারা নামযু্তিকে পুজা 
করিবে । সৃক্তের প্রতিমন্ত্রে গব্যঘৃত দ্বারা হোম করিয়া 

বিষুসন্বন্বীয় নামকরণ করিবে ।২৩৬ 

। গঅভিপ্রিগ্লাণি” ইত্যাদি সুক্ত দ্বার জনার্দনের 
উপাসনা করিয়। প্রদক্ষিণ ও নমস্বারান্তে অবশিষ্ট কন্মন 

সম্পন্ন করিবে 1২৩৭ 

মুনিগণ আরত্যুক্ত মন্ত্রদীক্ষার বিধান করিয়াছেন । 

আরধ্যম্শান 

অদদিক্ষিতো। ভবেদ্ যস্ত মন্ত্রং বৈষগ্বমুত্তমম্ | 
অর্চনং বাহপি কুরুতে ন সংসিদ্ধিমবাপ,য়া ॥২৩৯ 

নাদীক্ষিতঃ প্রকুর্বীত বিষ্ঠোরারাধনক্রিয়াম্। 
শোৌতং বা যদি বা ল্মার্ভং দিব্যাগমমথাপি বা ॥২৪০ 

তন্মাদুক্তপ্রকারেণ দীক্ষিতো৷ হরিমর্চচয়ে | 

পূর্বেহহৃ,যপোষ্য গুরুণ! নগ্ঠাং স্নাত্ব। কৃতক্রিয়ঃ ॥২৪১ 

আচার্য্য; পুজযেদ্ বিষণ গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ | 

ঈশান্যাদি চত্দিক্ষু সংস্থাপ্য কলসান্ শুভান্ ॥২৪২ 

তেষু গব্যানি নিক্ষিপ্য চতুমু্তীন্ সমচয়ে€ । 

বারাহং নারসিংহঞ্ বামনং কুষ্ণচমেব চ ॥২৪৩ 

তদ্বিষ্ঠোরিতি চ দ্বাভ্যাং বারাহং পুজয়েস্ততঃ | 
প্রতদ্বিষজ ইতি খচ1 নারসিংহমনাময়ম্ ॥২৪৪ 

দীক্ষার পৃথগৃবিধান ও অন্য দীক্ষা িতকর নহে। 
এজন্য পৃথ গভা।বে আর বলা হইল না।২৩৮ 

যে ব্যক্ত্রি অদীক্ষিত অবস্থায় উত্তম বিষু্মন্ত্রবিধানে 
পূজাদি করে, সে এঁকাধ্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে 
না। অদীক্ষিত ব্যক্তি শ্রীবিষুঃর আরাধনা কার্য করিবে 
না। অত্যক্ত বিধানে, স্ৃত্যুক্ত বিধানে অথবা তন্ত্রোক্ত 

বিধানে কোনও আরাধনা অদীক্ষিতের ফলপ্রসূ নহে। 
২৩৯-৪০ 

অতএব পূর্বোক্ত প্রকারে দীক্ষিত হইয়া শ্রীহরির 
অর্চনা করিবে । পূর্বদিনে উপবাস করিয়া গুরু কর্তৃক 
অন্ুভ্ঞাত হইয়া নদীতে ষথাবিধি স্সানপূর্বক নিত্যক্রিয়া 
সম্পন্ন করিলে ঈশানাদি চতুর্দিকে মঙ্গলময় কুস্ত (কলস) 

সংস্থাপিত করিয়৷ গন্ধ, পুস্প ও অক্ষতাদি দ্বারা আচাধ্য 

শ্রীবিষুপূজ1 করিবেন ।২৪১-৪২ 
তন্মধ্যে গব্য-ছুদ্ধীদি নিক্ষেপ করত বরাহ, নরসিংহ, 

বামন ও কৃষ্ণ এই চতুবিধ বিষুরমুন্তির পূজা করিবে। 
“তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি মন্ত্র দুইটি দ্বারা বরাহদেবকে 
পূজা করিবে । পরে “প্রতদ্বিষুঃ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা 

ছুঃখশৌকাদির অতীত “নরনিংহ” নামক বিষুঃমুন্তির 

পুজ1 করিবে ।২৪৩-৪৪ 



বদ্ৃহাঁরীত-স্তৃতিঃ 

ন তে বি্ঠোরিত্যনেন বামনং পুজযেতথা | 
বষট্তে বিষ্ব ইতি কৃষ্ণং সংপুজয়েদ্ দ্বিজঃ ॥২৪৫ 
সংপুজ্যাবরণং সর্বং গন্ধ-পুস্পৈবিধানতঃ। 
প্রতিষ্ঠাপ্য ততো বহ্ছিমিধ্যীধানাস্তমাচরেৎ | 
চতুভির্বৈষ্ণবৈঃ সৃক্তৈঃ পায়সং মধুমিশ্রিতম্ ॥২৪৬ 
হুত্বাজ্যং জুনুযা পশ্চাচ্ছাসৃক্তেন সমাহিতঃ | 
অশ্নিমীল ইত্যনুবাকেন সাবিত্র্যা বৈষ্ণবেন চ ॥২৪৭ 
সর্বেশ্চ বৈষবৈ্মন্তেঃ পৃথগঞ্টোন্তরং শতন্। 
হুত্বা বেদসমাপ্রিঞ্চ জুহুয়াদ্দেশিকো ভমঃ 1২৪৮ 

ততো ভদ্রামনে শিষ্যমুপবিশ্যাভিষেচয়েছ, | 

চতুভিবৈষ্ণবৈর্য শ্ৈঃ সুক্তিস্তৎকলসোদকৈঃ ॥২৪৯ 
ঝন্থিগ ভিব্রণক্গণৈঃ শিথ্যমভিষিচ্যাহথ দেশিকঃ | 
কৌগীনং কটিসুক্তঞ্চ তথা বন্ত্রঞ্চ ধারয়েৎ ॥২৫০ 

“ন তে বিষে: ইত্যাদি মনে বামনদেবকে 

পূজা করিবে। বষটু তে বিষ্ণবে” ইতাদি মন্ত্র দ্বার! 

শ্রীকৃষণমুন্তির পুজ। করিবে 1২৪৫ 
পরে গন্গপুষ্পাদি দ্বারা যথাবিধি সমত্ত আবরণ- 

দেবতার পৃজা করিয্পা যথাবিধি “বহি,” প্রতিষ্ঠিত বা 
প্রস্থালিত করত ইঞ্াধানাস্ত সমস্ত কণ্মা সম্পন্ন করিবে। 

চতুবিধ বিষুসুক্ত দ্বারা মধুমিশ্রিত পায়দ হোম 

করিয়া পরে সমাহিত মনে শ্রীসৃক্ত “অগ্নিমীলে” 

ইত্যাদি বেদমন্্র এবং বিঞ্ুুগায়ত্রী দ্বারা ঘ্বতের হোম 

করিবে 1২৪৬ ৪৭ 

সমস্ত বিষুমন্্র দিয়া পৃথক্ পৃথগভাঁবে অস্টোত্তর- 

শত আহুতি দ্বিবে। পরে শ্রেষ্ট বেদবিদ গুরু বেদ- 

সমাপ্তির আনুতি দিবেন ।২৪৮ 

তারপর শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়া শিষ্কে গুরু 

অভিষেক করিবেন। চতুবিধ বিষুমন্ত্র এবং বিষুসূক্ত 
বারা $ কলসের জলে শিষ্যকে অভিষিক্ত করিতে 

হইবে 1২৪৯ 

গুরু খ্বত্িগ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা শিষ্যকে অভিষিক্ত করিয়া 

কৌপীন, কটিসূত্র ও বন্তর ধারণ করাইবেন ।২৫০ 

১৮৭ 

উরধ্বপুণ্তাণি পল্লাক্ষ-তুলসীমালিকেহপি চ। 
কুশোত্তরে সমাসীনমাচান্তং বিনযাঙ্গিতম্ ॥২৫১ 

অধ্যাপয়েদ্ বৈষ্ণবানি সুক্তানি বিমলানি চ। 

ব্যাপকান্ বৈষ্ণবান্ মন্ত্রানন্যাংশ্চাপি বিধানতঃ ॥২৫২ 

তদর্থ-ন্যাস-মুদ্রাদি সধি-চ্ছন্দোধিদৈবতম্ | 

তম্মিমিবেশ্য সদ্রূভৌ শাসযেচ্ছাসনাচ্ছতেঃ ॥২৫৩ 
শ|দিতো গুরুণা শিব্যঃ সদ্বূভো সংপথে স্থিত । 
অচয়েও পরমৈকান্ত্যসিদ্ধয়ে হরিমব্যয়ম্ ॥-৫8 

আচার্ধ্যা সমনুপ্রাপ্তং বিগ্রহং স্তমনোহরম্ | 

লব্বাহথ বিধিনা বিষ্ঠোঃ পুজয়েভদনুজ্জয়া ॥২৫৫ 

পুর্বেহহ্ছি পুববহ পুঁজ্যঃ শ্োতেনৈবোপচারকৈঃ। 
তাভিরেব চ হুত্বাহথ খগ ভিরাজ্যং তথা ক্রমা ॥২৫৬ 

উদ্ধপুণ্ড_গুলি, পদাক্ষমালা ও তুলসীমালা ধারণ 
করাইবেন। পরে কুশাসনে উপবিষ্ট আচমনকারাী 

বিনয়াবনত শি্কে গুরু বিমল বৈষ্ণবসূক্তগুলি € বেদমন্্র- 
সমূহ ) শিক্ষা দিবেন। বিস্তৃত বৈষ্ণবমন্ত্রগুলি ও অন্যান্য 

মন্ত্রগুলি যথাবিধি শিক্ষা দিবেন ।২৫১-৫২ 

তাহার অঙ্গীভূত স্টাস, মুদ্রা প্রভৃতি খষি। ছন্দঃ ও 

দেবতা & মন্ত্রে সন্নিবেশিত করিয়া আ্ত্যুক্ত সদাচারাদি 

অনুশাসন দ্বারা শিষ্যকে সৎপথে শাসিত করিবেন । শিশ্য 

গুরু দ্বারা শাসিত হইয়া র্দাচারে ও সতপথে অবস্থান 

পূর্বক পরমৈকাস্তিসিদ্ধি (লাভ ) জন্য সনাতন শ্রীহরিকে 
পূজা করিবে ।২৫৩-৫৪ 

আচাধ্যের নিকট হইতে অতিমনোহর দেববিগ্রহ 

প্রাপ্ত হইয়া তাহার অনুমতি অনুসারে যথাবিধি আ্রীবিষুতর 
পূজা করিবে ।২৫৫ 

পূর্বদিনে শ্রত্যুক্ত উপচারসমূহ দ্বারা শ্ত্রীহরিকে 
পূজা করিবে। পূর্বোক্ত বিষুমন্ত্র বিষ্ুসূক্ত প্রসূতি ও 
বেদমন্ত্রসমূহ দ্বারা যথাক্রমে ঘ্বৃতাুতি দান করিবে। 

বেদবিদ্ বৈষ্ববশ্রেষ্ঠ গুরু শধ্যা৫)সৃক্ত ও মন্ত্রসমুহ 

দ্বারা অগ্রিতে আনহুতি দিয়া সেই সমস্ত বেদোক্ত মন্ত্গুলি 



১৮৮ 

শষ্যা-সুক্তান্তমাজ্যেন হুত্বাহগ্রিং বৈষ্বোত্মমঃ | 
অধ্যাপযিত্বা তান্ মন্ত্রান্ বৈদ্িকান্ 

বৈদিকোত্তমঃ ॥২৫৭ 
পুজাবিধানং ত্রিবিধং তন্মৈ হোমান্তমাবিশেহ | 
ন্নান-তর্পণ-হোমাচণ জন্তীগ্যা1 বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥২৫৮ 

বৈশিষ্বেণ গুরোজ্ঞাত্বা শক্ত্যা সর্বং সমাচরেণ। 
পরমাপদ্গতো বাহুপি ন ভূঞ্জীত হরেদিনে ॥২৫৯ 

ন তির্য্যপ্ধীরয়ে€ পুণ্ড.ং নান্যং দেবং প্রপূজযেৎ । 
বৈষবঃ পুরুষে যন্ত শিব-ত্রহ্মাদিদৈবতান্ ॥২৬০ 
প্রণমেতাচয়েদ্ বাহপি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিঃ। 
রজস্তমোহভিভূতানাং দেবতানাং নিরীক্ষণাড ॥২৬১ 
পুজনাদ্ বন্দনাদ্ বাইপি বৈষ্ণব যাত্যধোগতিমূ। 
শুদ্ধসত্বময়ো! বিষুঃ পুজনীয়ো জগৎপতিঃ ॥২৬২ 
অননীয়! রুদ্রান্যা বিষ্ঠোরাবরণং বিনা । 
যস্ত স্বাত্বেশ্বরং বিষুমতীত্যান্ং বজেত হি ॥২ ৬৩ 

আধ্য-শান্ 

স্বাতশ্বরায় হরষে চ্যবতে নাত্র সংশয়ঃ | 
যজ্জাধ্যয়নকালে তু নমস্তানি বষট্রুতা ॥২৬৪ 

তানি বৈ যাঁজ্য়ান্থাত্র যজ্ঞ! বৈ বিষুরব্যয়ঃ | 
তন্তৈবাইবরণং প্রোক্তং যজ্ঞাধ্য়নকর্মস্র ॥২৬৫. 

স্তবস্তি বেদাস্তন্তাত্র গুণ-রূপবিভূতয়ঃ | 
তম্মাদাবরণং হিত্ব! যে যজন্তি পরান্ স্থরান্ ॥২৬৬ 

তে যান্তি নিরয়ং ঘোরং কল্পকোটিশতানি বৈ! 
রুদ্রঃ কালী গণেশশ্চ কুম্মাশ্ডা ভৈরবাদয়ঃ ॥২৬৭ 

মগ্-মাংসাশিনশ্চান্যে তামসাঃ পরিকীতিতাঃ। 
শুদ্ধানামপি দেবানাং য! স্বতন্ত্রাহচ্চন। ক্রিয়া! ॥২৬৮ 

সা দুর্গতিং নযত্যেব বৈষ্ণবং বাঁতকলুাঘম্। 

অর্চযিত্বা জগন্নাথং বৈষ্ঞবঃ পুরুষোত্তমম্ ॥২৬৯ 

তদাবরণরূপেণ মজেদ্দেবান্ সমন্ততঃ | 
অন্যথা নরকং ঘাতি যাবদাভূ তনংপ্লবমূ ॥২৭০ 

শিক্ষা :দিবেন। পূজার বিধি ত্রিবিধ। প্রতি বিধিতে ৃ ব্যক্তি নিজের অধীশ্বর শ্রীবিষ্ুকে অতিক্রম করিয়া অন্য 

অন্তে হোমকন্ম আচরণ করিবে। ন্নান, তর্পণ, হোম, 

পূজ। ও জপ এই বিবিধ ক্রিয়া সমন্থিতই বিধি ।২৫৭-৫৮ 

শ্রীগুরুর নিকট হইতে বিশেষ বিশেষ সমস্ত জানিয়া 

শক্তি অনুসারে সমস্তই অনুষ্ঠান করিবে। অত্যন্ত বিপন্ন 
হইলে ও হরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীদিনে কিছু ভোজন 

করিবে না।২৫৯ 

বক্রভাবে পুণ্ুধারণ করিবে না। শ্রবিষণ ভিন্ন 
অন্য দেবতাকে পূজা করিবে না। যিনি যথার্থ বৈষ্ণব 
পুরুষ, তিনি শিব, ব্রদ্ধা প্রভৃতি দেবতাকে প্রণাম বা 
পূজা করিলে কিংবা রজোগুণ বা তমোগুণে অভিভূত 
দেবতাকে দর্শন করিলে বিষ্টাতে ক্রিমি হইয়৷ জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহাদের পুজা ও বন্দন করিলে বৈষ্ণব 
অধোগতি প্রাপ্ত হয়। জগণ্পতি বিষ্ুই শুদ্ধ জন্বময়, 

“উ্াহাকেই পূজ। করিবে ।২৬০-৬২ 

রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ পুজার যোগ্য নহেন। তবে 
শ্রীবিষুুর আবরণ দেবতার অন্তর্গত রুদ্রাির পুজা করা 

বায়। তথ্যতীত রুদ্রাদদিকে পুজা করিবে না। যে 

দেবতার পুজাদি করে, সে নিজের অধীশ্বর শ্রীবিষুর 
অনুগ্রহ হইতে বিচ্যুত হয়_- ইহাতে সন্দেহ নাই। যজ্ঞ 
ও অধ্যয়নসময়ে বষট্কারের দ্বারা শ্রাবিষুকেই প্রণাম 

করিবে । সেই প্রণামাদি যজ্ঞের অঙ্গভূত।২৬৩-৬৪ 
যজ্ঞই সনাতন আবিষুণ। “যজ্ঞ বৈ বিষুরব্যয়” ইহা 

শর্তির প্রমাণ । যজ্ত ও অধ্যয়নাদি কালে তীরই 
আবরণ-দেবতারূপে তাহাদের উল্লেখ আছে ।২৬৫ 

বেদ শ্রীবিষু্রই গুণ, রূপ ও বিভুতিরূপে রুদ্ত্রাদির 
প্রশংসা ও স্তব করেন। অতএব আবরণদেবতাকে 

পরিত্যাগ করিয়। যাহার! অন্য দেবতাকে পুজা করে, 
তাহার! শতকল্পকোটিকাঁল নরকভোগ করিয়া থাকে। 
রুদ্র, কাণী, গণেশ, কুত্মাণ্ড ভৈরব প্রভৃতি এবং যে 
সমস্ত অন্য দেবতা মগ্তমাংসাশী, তাহারা! তামস দেবতা 
বলিয়া কীন্তিত। বিশুদ্ধ সত্বময় অন্ত দেবতাদেরও যে 

স্বতন্ত্র পূজাদি কাধ্য, তাহাও নিষ্পাপ বৈষ্ণবদিগকে দুর্গতি 
প্রদান করে। বৈষ্ণব পুরুযোত্বম জগন্নাথকে পৃজ! 
করিয়া ভীহার আবরণরূপে অন্থ দেবতার পুক্জা করিবেন । 



বন্ষহারীত-স্মৃতিঃ ১৮৯ 
বাস্ছদেবং জগন্গাথমর্চয়িত্বৈব মানবঃ নৈবেদ্যভোজনং বিষ্টোস্তৎ্পাদা্মুনিষেবণমূ 
প্রাপ্পোতি মহদৈশ্ব্য্যং ব্রদ্গেন্র হাদিকং ক্ষণাৎ ॥২৭১ তুললীখাদনং ন ণাং পাপিনামপি মুকিদম্ ॥২৭৭ 
মনসাহপি জলেনাপি জগন্নাথ জনার্দনমৃ। একাদশ্যুপবাগশ্চ শঙ্ঘ-চক্রাদিধারণম্ । 
সম্প্রাপ্ধোত্যমলাং সিদ্ধিং জগৎপর্বং সমঞ্চিতম্ ॥২৭২ তুলম্তাঃ পুজনং বিষ্ঞোস্ত্রিতয়ং বৈষ্ঞবং স্মৃতম্ ॥২৭৮ 
হৃধীকেশং ত্রয়ীনাথং লক্ষমীশং সর্বদং হরিমৃ। অবৈষ্ণবঃ স্তাদ্ যো বিপ্রো বন্্শান্ত্ে শ্রদতোহপি বা 
তং বিনা পুগুরীকাক্ষং কোহ্য়েদিতরান্ স্থরান্॥২৭৩, স জীবন্নেব চণ্ডালো স্বৃতঃ শ্বানোহভিজায়তে ॥২৭৯ 
নারায়ণং পরিত্যজ্য যোহন্যং দেবমুপাসতে ক্রতুসাহজ্মিণং বাখপি লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবমূ 
স্বপতিং নৃপতিং হিত্বা যথা স্ত্রী পুরুষাধমমূ ॥২৭৪ চগডালমিব নেক্ষেত বর্জয়েৎ সর্বকর্মস্থ ॥২৮০ 
বিষ্টোনিবেদিতং হুব্যং দেবেভ্যে। জুন্ছয়াত্থা । ভগবন্তক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদ্ুজাতিকলামঃ। 
পিতৃভ্যশ্চৈব তন্দগ্যাৎ সর্বমানস্ত্যমশ্নুতে ॥২৭৫ চগ্ডালোহপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো নতু পুজ্যো হবৈষ্বঃ॥২৮১ 
নির্মাল্যমিতরেষাং তু যদক্নাগ্যং দিবৌকসাম্। শঙ্ঘ-চক্রোর্ধ্ব পুণ্ুাদিরহিতং ব্রাহ্মণাধমমূ। 
উপভূজ্য নরে৷ ঘাতি ব্রহ্মহত্যাং ন সংশয়? 1২৭৬ পুজযিষ্যতি যঃ শ্রাদ্ধে সর্বকর্মাস্য নিঙ্ছলম্ ॥২৮২ 

শপ পপ 4০৭ শা ািপসপাজপ আক ১ ৮০ 

তাহা মা হইলে স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার পুজাদি অন্য দেবতার নিশম্মাল্য বা নিবেদিত অন্নাদি প্রসাদও 

করিলে প্রলয়কাল পর্যন্ত সে নরকগতি লাভ করে। ভোজন করিয়া মনুষ্য ব্রহ্মহত্যা'জনিত পাপ অঙজন 

২৬৭-৭০ করে--ইহাতে সংশয় নাই ।২৭৬ 

মানব জগন্নাথ বাস্থদেবকেই পুজা করিয়া মহণ্ড এশব্য শ্রীবিষুর নৈবেগ্ভোজন, তীহার চরণামৃতপান কিংবা 

প্রাপ্ত হয়, এমন কি ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব প্রভৃতিও মুহূর্তমধ্যে সে | তুলসীভোজন পাপিষ্ট মনুষ্যদেরও মুক্তিদীতা। বৈধ 

লাভ করিতে পারে ।২৭১ । একার্দশীতে উপবাস, শঙ্খচক্রাদি চিহ্ৃধারণ ও ভুলসীর 

মনে মনে অথবা জলের দ্বারাও জগল্সাথ জনার্দনকে ৷ পূজা এই তিনটিই বৈষ্ণবন্ধ বলিয়া কথিত আছে ।২৭৭-৭৮ 

পুজ। করিলে নিন্মল সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। যে ব্রাঙ্ধণ প্রকৃত অবৈষ্ণব, বকুশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন 

তাহাতেই সমস্ত জগণুপুজিত ও তৃপ্ত হইয়া হইলেও জীবিত অবস্থাতেই তাহাকে চগ্ডাল বলিয়। 

থাকে 1২৭২ জানিবে। সে দেহান্তে কুকুর হইয়া জন্মগ্রহণ করে ।২৭৯ 

হৃধীকেশ (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি অর্থাৎ নিয়ন্তা), সহজ্সংখ্যক যজ্দের অনুষ্ঠাতা হইলেও অবৈষ্ব 

বেদের অধীশ্বর লক্ষমীপতি, সর্বাভীষ্টদায়ী পুগুরীকাক্ষ ব্রাহ্ষণকে জগতের সকলে চণ্ডালের তুল্যও সন্দর্শন 

জ্রীহরি ব্যতীত অন্য দেবতাকে কে পূজা করে ? ২৭৩ করে না। সমস্ত বৈধ কর্মেই তাহাকে পরিত্যাগ 

শ্ীপ্রীনারায়ণকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি করিবে ।২৮০ 

অন্য দেবতার উপাসনা করে, শ্রী যেমন নিজের শ্রীভগবানের প্রতি বিমলভক্তিরূপ প্রদীপ অগ্মি 

নৃপতি-ন্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য অধম (দ্বণিত ) দ্বারা যাহার অন্ত্জাতিতে জন্মজন্য সমস্ত পীপ দগ্ধ 

পুরুষকে ভজন৷ করে, তন্্রপ তাহ।র গতি হয়।২৭৪ হইয়াছে, সেই চণ্ডালও পঞ্ডিতদের নিকট মাননীয় ও 

গ্রীবিষ্ঃকে নিবেদন করিয়। হব্যাি অগ্যের উদ্দেশ্যে প্রশংসনীয়, কিন্তু অবৈষ্ণব কখনও সম্মাননীয় নহে ।২৮১ 

হোম করিবে। তন্্রপ শ্রীবিষুর নিবেদিত প্রব্যই শঙ্খচক্রেচিহ্ন ও উদ্পুণড দি শৃন্ত নিকৃষ্ট ভ্রাক্মণকে 

পিতৃগণকে (শ্রান্ধাদিতে ) দান করিবে, তাহাতেই যেব্যক্তি শ্রাদ্ধে সম্মানিত করে, তাহার সমস্ত করাই 

অনন্ত ফল ভোগ করিতে পারিবে ২৭৫ নিক্ষল হয়।২৮২ . . 18৭ 

২৭ 



১৯৪ 

তির্য্ক্ পুণ্ুধরং বিপ্রং যঃ শ্রান্ধে ভোজয়িষ্যতি | 
পিতরস্তস্য যাস্ত্যেব কালসূত্রং সুদারুণম্ ॥২৮৩ 
উধ্বপুও্ডধরং বিপ্রং চক্রাঙ্কিতভুজং তথা । 
পুঁজয়িষ্যতি যঃ শ্রাদ্ধে গয়া শ্রাদ্ধাযুতং লভেও ॥২৮৪ 

শঙ্খ-চক্রোধ্ব পু দ্যৈরনিতং বৈষণবং দ্বিজমূ। 
ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্ যস্ত দৈবে পিত্র্যে চ কর্মণি ॥২৮৫ 

কল্পকোটিনহআাণি কল্পকোটিশতানি চ। 
যাস্ন্তি পিতরস্তস্য বিষ্ললোকং সুনির্মলমূ ॥২৮৬ 

উধ্বপুণ্ডধরং বিপ্রং তণচক্রাক্কিতাংসকম্ । 
শ্রাদ্ধে সম্পুজয়েদদ্ যস্ত গয়াশ্রাদ্ধাযুতং লভে ॥২৮৭ 
তগুচক্রেণ বিধিন। বাহুমুলেন লাঞ্ছিতঃ। 

পুনাতি নকলং লোকং নারায়ণ ইবাঘভিশ ॥২৮৮ 
অবিদ্যে। বা সবিদ্যো বা শঙ্খচক্রোধ্বপুণু ধু | 
ব্রাহ্মণঃ সর্বলোকেষু পুজ্যমানে। হরির্ধথা ॥২৮৯ 

বক্র পুণ্ড+ (তিলক ) ধারী ব্রাহ্ষণকে যে ব্যক্তি 

শ্রান্ধে ভোজন করায়, তাহার পিতৃগণ দারুণ কালসূত্র- 

নামক নরকে গমন করেন ২৮৩ 

উর্ঘপুণ্ড ধারী ও চক্রচিহ্নিত ভুঁজযুগলবিশিষ্ট 

ব্রাহ্মণকে যিনি শ্রাদ্ধে ভোজন করান, তাহার 

অযুতসংখ্যক গয়াশ্রীদ্ধজহ্া ফললাভ হয়।২৮৪ 

যিনি দৈব ও পিতৃকাধ্যে শঙ্খ-চক্র-চিহযুক্ত ও 

উর্ধপুণু- প্রভৃতি শোভিত বৈষ্ণব ব্রাক্ষণকে ভক্তিপূর্বক 

পুজা করেন, তাহার পিতৃগণ সহক্রকোটিকল্লকাল কিংবা 

শতকোটি কল্পকাল স্থুনিম্্ল অপাপবিদ্ধ বিষুটলোকে বাস 

করেন । উদ্ধপুণ্ড.ধারী ও তণুচক্রচিহিত বাহযুগলবিশিষ্ট 

্রা্মণকে ধিনি শ্রাদ্ধে বিশেষভাবে পুজা করেন, 
তাহার অযুত গয়াশ্রাদ্ধজন্য ফললাভ হয়।২৮৫-৮৭ 

ধাহার বাহুমূল যথাবিধি তগুচক্র দ্বারা অঙ্কিত, সেই 
্রাক্মণ শ্রীভগবান্ নারায়ণসদৃশ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত 
হইয়া সমন্ত লোককে পবিত্র করেন ।২৮৮ 

শঞ্খ, চক্র ও উদ্ধপুণ্ড দি যুক্ত ব্রান্মণ বিদ্বান্ হউন 

বা মুর্খই হউন, ্রীহরিসদৃশ তিনি সর্ধলোকে পৃজ্যমান 
হইবেন ।২৮৯ 

আধা 

ছুরাশী বা! দুরাচারী শঙ্খচক্রোধ্ব পুগুধৃৎ | 

নৃণাং হত্তি সমস্তাঘং তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥২৯৭ 
চক্রাঙ্কিতম্য বিপ্রস্থ পারদপ্রক্ষালিতং জলম্। 

পুনাতি সকলং লোকং যথা ক্রিপথগা নদী ॥২৯৯ 

তিত্রঃ কোট্যদ্ধকোটী চ তীর্ঘানি ভূবনত্রয়ে | 

চক্রাঙ্কিতম্ বিপ্রস্ত পাদে তিষ্স্ত্যসংশয়ঃ ॥২৯২ 
চক্রাঙ্কিতন্তয বিপ্রস্ত পাদপ্রক্ষালিতং জলমূ। 

গীতা পাতকপাহজৈমুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥২৯৩ 

শ্রাদ্ধে দানে ব্রতে যজ্ছে বিবাহে চোপনায়নে । 

চক্রাঙ্কিতং বিপ্রমেব পুজয়েদিতরান্ন তু ॥২৯৪ 

বিষুক্রান্কিতো বিপ্রো তুঞ্জানোহপি যতস্ততঃ | 

নলিপ্যতে স পাপেন তমসৈব গ্রভাকরঃ ॥২৯৫ 

চক্রাঙ্কিতভূজো বিপ্রঃ পড্ক্তিমধ্যে তু ভূঙ্জতে । 

পুনাতি সকলাং পঙ্ক্তিং গঙ্গেবোন্তরবাহিনী ॥২৯৬ 

দুরাঁশাযুক্ত বা দুরাচারী হইয়া শঙখ্খ-চত্র-চিহ্নিত ও 

উ্ধপুণ্ড_ ধারী হইলে সূর্যোদয়ে অন্ধকাররাশির ন্যায় 
তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যাঁয়।২৯০ 

চক্রচিহ্নিত ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালিত জলও প্রকৃত 

গঙ্গার শ্থায় সকল লোককে পবিত্র করে। ব্রিভুবনে 

সাড়ে তিনকোটি তীর্থ বিদ্চমান। কিন্তু চক্রচিহ্নিত 

ব্রাহ্মণের চরণে এ সমজ্ত তীর্থ বর্তমান__ইহাতে 
সংশয় নাই। চক্রচিহিতত ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালিত জল 

পান করিয়া সহঅ্রসংখ্যক পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়__ 
এবিষয়ে সন্দেহ নাই ।২৯১-৯৩ 

শ্রাদ্ধ, দান, ভ্রত, যজ্জ, বিবাহ কিংবা! উপনয়নে 

চক্রচিহ্িত ব্রাহ্মণকেই পৃজ। অর্থাৎ সম্মান করিবে, অন্য 
করিবে না । শ্রীবিষুণর হ্ুদর্শন-চক্রের চিন্বমুক্ত ব্রাহ্মণ 

যেখানে সেখানে ভোজন করিলেও সূর্য যেমন অন্ধকার 
দ্বারা স্পৃউ হন না, তপ্রপ সে ব্যক্তি এ সমস্ত 
ভোজনজনিত পাপ দ্বারা লিগ হন না।২৯৪-৯৫ 

চক্রচিহিততি ভুজঘয়বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বদি পঙ.ক্তিমধ্যে 
ভোজন করেন, উত্তরবাহিনী গঙ্গার ম্যায় তিনি নকল 
প.ক্তিকেই পবিত্র করেন ।২৯৬ 



বৃদ্ধহা রীত-প্মৃত্ি: 

চক্রান্বিতভূজং বিপ্রং যো ভূয্যামভিবাঁদয়েশ | 
ললাটে পাংশুসংখ্যানি বিষু্লোকে মহীয়তে 1২৯৭ 
ব্রাজ্মণঃ ক্ষজিয়ো বৈশ্যঃ শুদ্রো৷ বা বৈষবঃ পুমান্। 
অর্চযিত্বেতরান্ দেবান্ নিরয়ং যাস্ত্যসংশয়ম্ ॥২৯৮ 

বিষ্গোরাবরণং হিত্ব! পুজধিত্বেতরান্ স্ুরান্। 
বৈষ্ণবঃ পুরুষো যাতি কালসূত্রমধোমুখঃ ॥২৯৯ 

মহাপাগী মহাপাপৈরনিতো৷ যদি বৈষ্ণবঃ | 
মন্গাদিধর্মশান্জ্রোক্তং প্রায়শ্চিভং মমাচরেত, ॥৩০০ 
প্রায়শ্চিত্তবিশেষং তু পশ্চাশ কুবাত বৈষ্ণবঃ | 
বৈয়াসিকীং বৈষ্ণবীঞ্চ পবিত্রীঞ্চ সমাচরেশ ॥৩০১ 

বৈষ্ঞবানাস্ত বিপ্রাণাং পশ্চা পাদজলং পিবেহ। 
রতৌ। ন পরিপুর্ণোহথ কর্মঘধিকৃতো ভবে ॥৩০২ 

১৯১ 

মন্ত্রত্বার্থবিচ্ছান্ত-নবেজ্যাকর্মসংযুতঃ। 
দ্বাদশীনিয়তো বিপ্রঃ স এব পুরুষযোত্তমঃ ॥৩০৩ 
কিমত্র বুনোক্তেন সারং বক্ষ্যামি তে নৃপ | 

একাদশ্যপবাসশ্চ শঙ্খ-চক্রাদি ধারণমূ্ ॥৩০৪ 

তদীয়ানাং পৃজনঞ্চ বৈষ্ণবং ত্রিতয়ং স্মৃতম্। 
পুণ্যাদ্ বিষুদিনাদ্ান্নোপোস্যাং বৈষবৈঃ সদা ॥৩০৫ 
তথা ভাগবতাদন্যো নার্চনীয়ে। হি কুত্রচি | 

ভগবস্তমনুদ্দিশ্য ন দগ্যান্ন যজেং চিৎ ॥৩০৬ 

নাবৈষ্ণবানং ভূঞ্জীত দগ্ভান্নাবৈষ্ণবায় চ। 
নার্চয়েদিতরান্ দেবান্ন তির্য্যগ্বারয়েভথা ॥৩০৭ 

একাদশ্যাং ন ভূ্জীত বসেম্নাবৈষঝবৈঃ সহ। 
অস্টাক্ষরস্ জণ্তারং শঙ্থ-চক্রধরং দ্বিজঃ ॥৩০৮ 

ধাহার বাহ্ুযুগল চক্রচিহিন্ত, সেই ব্রাঙ্মণকে ধিনি | জানিবে। হে রাজন্্। অধিক আর কি বলিব, সারভূত 
ভূলুষ্টিত হইয়া অভিবাদন করেন, তাহার ললাটে 

যতসংখাক ধূলি সংলগ্ন হয়, জণ্পরিমিত কাল তিনি 
বিষুখলোকে থাকিয়া সম্মানিত হন ।২৯৭ 

ত্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, নৈশ্ট বা শূত্র হইলেও বৈষ্ণববাস্তি 
বিষুভিন্ন অন্য দেবতাকে (স্বতন্ত্রভাবে ) পূজা করিলে 
নরকে গমন করে- ইহাতে সন্দেহ নাই ।২৯৮ 

শ্রীবিষুটুর আবরণ-দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য 

দেবতাকে পুঙ্তা করিলে বৈষ্ুব ব্যক্তি অধোমুখ হইয়া 

কাঁলসূত্র-নরকে বাম করেন ।২৯৯ 

যদি বৈষ্ণব মহাঁপাঁপকন্মের দ্বারা যুক্ত হইয়৷ 

মহাপাপী হয়, দে মন্বাদি ধর্মশাস্থবিহিত প্রায়শ্চিত্ত 

করিবে 1৩০০ 
. '" বৈষ্ণব পরে বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত করিবে । বৈয়াসিকী ও 
বৈষবী ও পবিত্রীনামক ইগ্টির অনুষ্ঠান করিবে 1৩০১ 

বৈষ্ব পরে ব্রাক্ষণদের চরণামৃত পান করিবে। 

তাহা হইলে সদদাচার ও সদ্ব্যবহারে যোগ্য না হইলেও 
বৈধকর্ম্মে অধিকারী হইবে ।৩০২ 

বিমি মন্ত্র জানিতে ইচ্ছুক, নয়টি বজজকর্টের 
অনুষ্ঠীতা এবং ঘ্বাদশীনিরত অর্থাৎ বথাবালে ঘ্বাদশীর 
পারণ করেম, সেই ক্রাক্মণই পুরুযোত্বম বলিয়া 

বিষয় বলিতেছি । একাদশীতে বৈধ উপবাস, শঙ্খ-চক্রাদি 
চিহ্ধারণ ও এ চিহ্ধারিদের পূজা-সম্মীন__এই ত্রিবিধ 
কার্ধযই বৈষ্বত্বসূচক । বৈষ্ণব পবিত্র বিষুদিন বা বিশু 
ভিথিভিন্ন অন্যদিনে উপবাস করিবে না ।৩০৩-৫ 

এবং ভাগবত বা ভগবদৃবিষুণভক্ত-বাতীত অন্যকে 

কখনও অর্চনা করিবে না। শ্রীভগবান্ শ্রীহরিকে 
উদ্দেশ্ট না করিয়া দান বা যাগ-পুজাদি কখনও করিবে 
ন। 1৩০৬ 

অবৈষ্ণবন্বামিক অল্প বা অবৈষ্ণব-দত্ত অল্প ভোজন 
করিবে না। অবৈষ্কবকে কখনও কিছু দান করিবে 

না। বিষু ভিন্ন অন্য দেবতাকে পুথক্ মনে পূজা করিবে 
ন1। কিংবা বক্রপু্চশীদি ধারণ করিবে না1৩০৭ 

একাদশীতে ভোজন ও অবৈষ্ণবের সহিত বসবাস 
করিবে না। অসষ্টাক্ষর বিষুমন্ত্র যিনি জপ করেন-__ 

তাদৃশ শঙ্খ-চক্রাদি চিহৃধারী ব্রাহ্মণকে যে ব্রাহ্মণ অবজ্ঞা 
করে সেই বিমুটচিত্ত বাক্তি তত্ক্ষণাত চগ্ডালত্ব প্রাপ্ত 

হয়। ব্রান্মাণ, ধেনু, তুলসী ও স্বাদশীকে পৃজা বা সম্মান 
না করিলে বৈষ্ণব ছুর্গতি প্রাপ্ত হয়, তাহার নরকগতি 
হয়। ব্রাক্ষণ ধেনু ও বৈষ্ণবগণই শ্রীবিষুর প্রধান, 
শরীর ।৩০৮-১০ টি 



১৭ 

অবমত্য বিমৃটাত্বা! সছাশ্চগ্ালতাং ব্রজেৎ। 
বৈষ্ণবং ব্রাহ্মণং গাঞ্চ তুলসীং দ্বাদশীং তথা ॥৩০৯ 
অনর্চযিত্বা মুঢ়াত্ব! নিরয়ং দুর্গতিং ব্রজেণ। 

বিষ্োঃ প্রধানতনবো! বিপ্রা গাবশ্চ বৈষ্ণবঃ ॥৩১০ 
শক্ত্যা সংপুজ্য তানেব যাতি বিষ্চোঃ পরং পদম্ । 
একাদশ্যুপবাসশ্চ দ্বাদশ্যাং বিপ্রপুজনম্ ॥৩১১ 

নিত্যমামলকক্ানং পাপিনামপি মুক্তিদম্। 
পক্ষে পক্ষে হরিদিনে চক্রাঙ্কিতভূজে নৃপ ॥৩১২ 
সংপুজ্যমানে বিপ্রেন্ত্রে হরিস্তেষাং প্রসীদতি । 
অভাবে বৈষ্ুবে বিপ্রে সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে ॥৩১৩ 
তদ্বসম্পূজয়েদ্ গাবং তৃলসীং বাহপি বৈষ্ণব | 
অগ্নিহোত্রস্ত জুহুয়া সায়ং প্রাতদ্বিজোত্তমঃ ॥৩১৪ 
পঞ্চযজ্ঞাংশ্চ কুর্বীত বৈষ্ণবান্ বিষ্মর্য়েৎ 
তদপি তং বৈ ভূপ্জীত পিবেভৎ পাদবারি বৈ ॥৩১৫ 
একাদশ্ঠাং ন ভূ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি । 

পুজয়েদ্ বৈষ্ণবং বিপ্রং দ্বাদশ্যামপি বৈষ্ঞবঃ ॥৩১৬ 

তীহাদিগকে যথাঁশক্তি পূজা করিলে শ্রীবিষু্র পরম- 
পদে গতি হয়। হে রাজন্। পক্ষে পক্ষে শ্রীহরি 
বাসরে (একাদশীতে ) একাদশীর উপবাস, দ্বাদশীতে 

ব্রাহ্মণভোঁজন, নিত্যই আমলকী দ্বার! স্নান পাপীদেরও 

মুক্তিপ্রদ । চক্রচিহিত বাতযুগলবিশিষ্ট ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে 

পূজা করিলে শ্রীহরি তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। তাদৃশ 
চিহ্যুক্ত ব্রাহ্ষণকে যদি হরিবাসর-দিনে না পাওয়া 
যায়, তবে যে কোনও বৈষ্ব-ত্রাঙ্ধণে্র পুজাদি করিলেও 

তিনি (শ্রীহরি ) প্রসন্ন হইবেন ।৩১১-১৩ 

তন্রপ বৈষ্ণব ধেনু "ও তুলসীকেও পূজা করিবে। 
্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সায়ংকালে ও প্রীতঃকাঁলে নিত্য 
অশ্রিহোত্রহোম করিবেন 1৩১৪ 

পঞ্চ মহাযজ্ের অনুষ্টান করিবে। বৈষ্ণবদিগকে ও 
শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে। প্ভ্রীবিষুটকে নিবেদন করিয়া 
গসাঁদ ভৌজন করিবে এবং শ্রীবিষ্ণুর চরণামৃত পাঁন 
করিবে। শুর্ল ও কৃষ্ণ এই উভয়পক্ষেই একাদশীর বৈধ 

আধ্য-শান্ত 

বিষ্চোঃ প্রসাদতুলসীং তীর্থং বাহপি দ্বিজোতমঃ | 
উপবাসদিনে বাপি প্রাশয়েদবিচারয়ন্ ॥৩১৭ 
উপবাসদিনে যস্ত তীর্থং বা তুলমীদলম্। 
ন প্রাশয়েদ্ বিমুঢাত্সা রৌরবং নরকং ভ্রজেণ ॥৩১৮ 

হ্য্যপিতস্ত যচ্চান্নং তীর্থং বা পিতৃকর্মণি। 
দদ্যা পিতৃণাং যদ্ভক্ষ্যং গয়াশ্রাদ্ধাযুতং লভেৎ ॥৩১৯ 

হরেনিবেদিতং ভক্ত্যা যে! দগ্াচ্ছা দ্ধকর্মণি | 

পিতরস্তস্ত ঘাস্ত্যেব তদ্দিষ্গোঃ পরমং পদম্ ॥৩২০ 

তীর্ঘং বা তুলসীপত্রং যে! দগ্যাৎ পিতৃদৈবতম্। 

আ কল্পকোটি পিতরঃ পরিতৃপ্ত ন সংশয় ॥৩২১ 

যঃ শ্রাদ্ধকালে মুঢ়াত্মা পিতৃণাঞ্চ দিবৌকসাধ্ । 
ন দদাতি হরেডূক্তিং তন্ত বৈ নারকী গতিঃ ॥৩২২ 
হ্্য্যপিতস্ত যচ্চান্নং ঘচ্চ পাদোদকং হরেঃ | 
তুলসীং বা পিতৃণাঞ্চ দত্বা শ্রাদ্ধাযুতং লভেৎ ॥৩২৩ 
সর্বযজ্ঞময়ং বিষ্ত্ং মতাদেবং জনার্দনমূ । 
আমন্ত্র্য বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ কুর্য্যাচ্ছদ্ধমতক্দ্রিতঃ ॥৩২৪ 

উপবাসের দিন ভোজন করিবে না। দ্বাদশীতে বৈষঃব- 
ব্রাক্ষণকে ভোজনাদি দ্বারা পুজ1 করিবে ।৩১৫-১৬ 

্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উপবাস দিনে বিষ্ণুর প্রসাদী তুলসী 
অথবা তীর্থজল অবিচারপূর্বক গ্রহণ করিবে ।৩১৭ 

উপবাসদিনে যে বিমুট় চিত্ত বৈধব তুলসীদল বা 

তীর্থজল ভোজন করে না, সে বৌরবনরকে গমন করে। 
| শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া সেই অন্ন বা তীর্থজল পিতৃকর্থে 
ব্যবহার করিবে। তক্তিপূর্বক শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া 
সেই অন্ন যিনি শ্রান্ধকাধ্যে পিতৃপুরুষের ভক্ষ্যন্নপে 

দান করেন, তীহাঁর অযুত গম্লাশ্রাদ্ধজন্ত ফললাভ হয়। 

পিতৃগণও এ অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রীবিষুর পরমপদে 
প্রবেশ করেন । তীর্থজল বা তুলসীদল শ্রাঙ্ধে পিতৃদেবকে 

ধিনি দান করেন, পিতৃগণ কোটিকল্পকাল পথ্যস্ত পরিতৃপ্ত 
হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই ।৩১৮-২১ 

যে মুঢ়াত্বা শ্রান্ধকালে পিতৃগণকে অথবা দেবগণকে 
শ্রীহরির ভুক্তদ্রব্য দান কেন না, তাহার মধকে গতি 
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প্রত্যব্দং পার্বণশ্রাদ্ধং কৃর্ধ্যাৎ পিত্রোর্তেহহুনি। | বিষ্কোর্জন্মদিনে বাহপি গুরূণাঞ্চ সৃতেহহনি ! 
অন্যথা বৈষুবো যাতি ব্রক্ষহত্যাং ন সংশয়ঃ ॥৩২৫  বৈষ্বেষ্িং প্রকুর্বীত বৈদিকং বৈষ্বোতমঃ ॥৩৩১ 
অমায়াং কৃষ্ণপক্ষে চ পিত্র্যে বাহভ্যুদয়ে তথা । অগম্যাগমনং হিংসামভঙ্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণম্ । 

কুর্ধ্যা শ্রাদ্ধং বিধানেন বিষ্ঠোরাজ্ঞামনুস্মরন্ ॥৬২৬  অনত্যকথনং স্তেয়ং মনসাহপি বিবর্জয়ে ॥৩৩২ 
ন কুর্য্যাৎ ধো বিধানেন পিতৃঘজ্ঞং নরাধম:ঃ! তপ্তচক্রাঙ্কনং বিষ্ঞোরেকাদশ্যামুপোষণয্। 
আজ্ঞাতিক্রমণাদ্ বিষ্ঠোঃ পতত্যেব ন সংশয়ঃ ॥৩২৭ ধ্ুতোধ্্পুণগু দেহত্বং তন্মাত্রাণাং পরিগ্রহম্ ॥৩৩৩ 
শস্থ-চক্রোধ্বপুণ্ডাদিচিহ্ছৈঃ প্রিয়তমৈহবেঃ। নিত্যমামলকম্ত্রানং দেবতান্তরবর্জনমূ। 
অন্থিতান্ ব্রাহ্মণানেব পুজয়েৎ দর্বকর্মন্ত ॥৩২৮ ধ্যানং মন্ত্রং জপো হোমস্তুলম্যাঃ পুজনং হবেঃ 1৩৩৪ 
অশ্রাদ্ধিনোইপ্যন্তস্ত কর্মত্যাগিন এব চ। প্রসাদস্তীর্ঘদেব! চ তদীয়ানাঞ্চ পুজনমৃ 
বেদস্যাপ্যনধীতম্য সংসর্গং দূরতস্ত্যজে ॥৩২৯ শ্রবণং কীর্তনং সেবা সকৃত্যকরণং তখ]। 
পিত্রোঃ শ্রাদ্ধং প্রকুবাত নৈকাদশ্যাং দ্বিজোভমঃ | অসৎকুত্যপরিত্যাগো বিষয়ান্তরবর্জনমূ ॥৩৩৬ 
দ্বাদশ্যান্তৎ প্রকুবীত নোপবাসদিনে ক্কচিৎ ৩৩৭ দীনং দমস্তপঃ শৌচমার্জবং ক্ষান্কিরেব চ। 

হয়। শ্রীহরির নিবেদিত অন্ন এবং শ্রীহরির পাঁদোদক : শ্রাদ্ধ করিবে না। একাদশীর কর্তব্য শ্রাদ্ধ দ্বাদশীতেই 
অথবা তুলসীদল পিতৃগণকে দান করিলে অযুত 'শ্রান্ধজন্য ্ করিবে । উপবাসদিনে কখনও শ্রাদ্ধ করিবে না। 
ফললাভ হয় ।৩২২-২৩ ূ শ্রীবিষু্র জন্মদিনে এবং পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুগণের 

বিধুই--সর্বযজ্ঞময় ইহ! মনে করিয়া জনার্দনদেবকে ূ মৃত্তাতিথিতেও (পার্বণ ) শ্রাদ্ধ করিবে না 1৩৩০-৩১ 
ও বৈষ্ঞব-ব্রাহ্ধণগণাকে আমন্ত্রণ করিয়া অনলসভাবে 1 বৈষ্ণবশেষ্টবাক্তি বেদবিহিত বৈষ্ণব ইঠ্ঠি (বিষুরযাগ ) 
শ্রান্ধকাধ্য সম্পন্ন করিবে 1৩২৪ | করিবে । অগম্যাগমন, হিংসা, অভক্ষ্যবস্তর ভক্ষণ, 

প্রতিব্সর পিতামাতার মৃত্যাদিনেই পার্ধণশ্রাদ্দ | অসত্যকথন ও চৌরধ্য--এ সমস্ত মনে মনেও চিন্তা 
করিবে । তাহা না হইলে বৈষ্ণবকে ব্রদ্ষহত্যাজনিত র করিবে না ।৩৩২ 
পাঁপভাগী হইতে হয়--ইহাতে সংশয় নাই 1৩২৫ |. সন্তপ্ত বিষুচক্রের চিহুধারণ, একাদশীতে উপবাস, 

অমাবস্যাতে এবং কৃষণপক্ষে পিতৃকৃত্যে অথবা ( উদ্ধপুশু-বুক্ত দেহধারণ, বিষুন্ত্রের গ্রহণ, নিত্য 
আত্যুদয়িকে যথাবিধি শ্রীবিষুঃর আদেশ স্মরণ করিয়াই | আমলকী-রস দ্বারা সান, শ্রীবিষুভিন্ন অগ্যদেবতাবর্জন, 
শীন্ধ করিধে 1৩২৬ ধ্যান, মন্ত্রজপ, হোম, শ্রীহরি ও তুলসীর পূজা, শ্রীহরির 

যে নিকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তি যথাবিধি পিতৃষভ্ঞ করে না, সে: প্রসাদ গ্রহণ, তীর্ঘসেবা, তীর্ঘস্থিত শ্রীবিষুঃবিগ্রহসমূহের 
| শ্রীবিষ্ণুর আদেশ লঙ্ঘন করত পতিত হয়-_সন্দেহ নাই। ! পুজা, যোগক্ষেমের অন্য উপায় পরিত্যাগ, মন্ত্রের লক্ষ্যার্থ 

হরির স্সতান্ত প্রিয় শঙ্খ-চক্রাদদি চি দ্বারা ভূষিত ও চিন্তন, শ্রীবিষ্ণুর নাম ও লীল! শ্রবণ, নামাদি কীর্তন, 
গদি যুক্ত ব্রাঙ্মণদিগকেই সমস্ত বৈধকর্থ্ে পূজাদি ূ সেবা, সদাচারাদি সত্কন্মের অনুষ্ঠান, নিষিদ্ধ ও অসত- 

1 লশ্মানিত করিবে ।৩২৭-২৮  কাধ্যের পরিত্যাগ, অন্য বিষয়চিন্তা বন, দান, 
, ষে শ্রাদ্ধ বা যজ্জের অনুষ্ঠান করে না, নিত্য | ইন্দিয় নিগ্রহ, তপস্যা, শৌচ, সরলতা, ক্ষমা, অস্যের 
বধকর্ম্ণ ষে তাঁগ করিয়াছে এবং যে বেদ অধ্যয়ন করে ূ অনিষ্ট না করা, সতসুংসর্গ এইগুলি পরম এঁকাস্তির, 
্ তাহার মংসর্গ দূর হইতেই ত্যাগ করিবে 1০২৯ হেতু ।৩৩৩-৩৭ | রঃ 
 আদণজেষ্ট কেছই একাদশীর দিনে মাতাঁপিতার  যেপরম এঁকাস্তি তিমিই যথার্থ বৈফাবপদবাঁচা, অঙ্কে 
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আনৃশংস্যং সতাং সঙ্গঃ পারমেকান্ত্যহেতবঃ ॥৩৩৭ 

বৈষ্ণবঃ পরমৈকান্তী নেতরে৷ বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ | 
নাবৈষ্বো ব্রজেন্মুক্তিং বহুশান্তরশ্রঃতোহপি বা ॥৩৩৮ 
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোহপি যাতি বিষ্ঠোঃ পরং পদয্। 
এতত্ে কথিতং রাজন্ পারমৈকান্ত্যসিদ্ধিদম্ ॥৩৩৯ 

বৈশিষ্টং বৈষ্ঞবং ধর্মশান্ত্রং বেদোপর্ংহিতষৃ । 
বিষবকৃসেনায় ধাত্রে চ সম্প্রোক্তং পরমাত্মন। ॥৩৪০ 

বিঘকৃসেনায় সত্প্রোক্তমেতদ্ বিঘনসে পুরা । 

ভূগোঃ প্রোক্তং বিঘনসা ভূগুণ। চ মহধিণা ॥৩৪১ 

ভৃগুণা চ (বৈবম্বত) মনোঃ প্রোক্তং মনুন। চ 

মমেরিতম্ 

মনুস্ত ধর্মশাস্ত্স্ত সামান্যেনোক্তবান্ স্বয়ম্ ॥৩৪২ 

তদেব হি ময়! রাজন! বৈশিষ্েশ তবেরিতম্ | 
বিশিষ্টং পরমং ধর্মশান্ত্রং বৈষ্ঞবমুন্তমম্ ॥৩৪৩ 

প্রকৃত বৈষ্ণব নয়। 'অবৈষ্ণব ব্যক্তি বহুশীদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন 

হইলেও মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না ।৩৩৮ 

বৈষ্ঞব নিক্ুষ্ট জাতিতে উৎপন্ন হইলেও শীবিষুণ্র 

পরমপদ প্রাপ্ত হন। হে রাজন! ইহাই প্রকৃত 

এঁকাস্ত্যসিদ্ধির ও পরপাঁরের বিষয়রূপে কথিত আছে । 
বৈষবধন্্শান্সের বৈশিস্ট্য বেদবিহিত এবং বেদ দ্বারা 
পূর্ণতা প্রীপ্ত-_ভগবান্ পরমাত্বা ধাতা বিস্বকূসেনকে ইহা 

বলিয়াছিলেন ।৩৩৯-৪০ 

পূর্বে বিস্বকৃলেন বিঘনসকে ইহা বলিয়াছিলেন। 

বিঘনস্ মহষ্ধি ভূগুকে বলেন । মহম্ষি ভূগুও মহ মনকে 
ইহা? বলেন। মহধি মন্টু আমাকে বলিয়াছেন । মহ 

মন্সু নিজেই সর্বসীধারণের জন্যই ধর্ম্মশান্্র বর্ণন 

ক্ষায়েন 1৩৪১-৪২ 

হে রাজন! আমি তাহাই বিশেষরূপে তোমাকে 

বলিলাম । বিশিষ্ট পরম ধর্মশীন্তেই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবশশান্ত্ 1৩৪৩ 

ষে ব্যক্তি ইহা ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করিবে কিংবা 
সমাহিত হুইয়া বর্ণন করিবে দেই ব্যক্তিই শ্রেনঠ 

আধা-শাস্ 
য ইদং শূণুযাপ্তক্ত্যা! কথয়েদ্ বা সমাহিতঃ। 
পারমৈকাস্ত্যসংসিদ্ধিং প্রাপ্মোত্যেব ন সংশয়ঃ ॥৩৪৪ 
সর্বপাপবিনিমুক্তে! ধাতি বিষ্ঠোঃ পরং পদম্। 
যন্ত্ি্দং শূণুযান্তক্ত্যা নিত্যং বিষ্ঞোশ্চ সন্গিধৌ ॥৩৪৫ 

অশ্বমেধসহতস্ ফলং প্রাপ্পোত্যসংশয়ঃ | 

হারীতমেতচ্ছান্রন্ত পরমাং ধর্মনংহিতাম্ ॥৩৪৬ 

আলোক্য পুজয়ন্ বিষুণ পারমৈকান্ত্যমন্্তে 
এতচ্্ত্থান্বরীষপ্ত হারীতোক্তং নৃপোতমঃ ॥৩৪৭ 
ববন্দে পরয়া। ভক্ত্যা তম্বষিং বৈষ্বোতমঃ | 
ত্বমেব পরমে। ধর্মস্থমেব পরমং তপঃ ॥৩৪৮ 

ত্বদর্জি... যুগলং প্রাপ্য সর্বসিদ্ধিমবাপ্র,যামূ। 

মহামুনিমিতি স্তত্ব। রাজধিঃ স মহাতপাঃ ॥৩৪৯ 

প্রাপ্তবান্ পরমৈকান্ত্যং তত প্রসাদাশ স্থসিদ্ধিদম্। 
বৈশিষ্ট্যং পারমৈকান্ত্যমেতচ্ছান্্রং মমাব্যয়ম্ ॥৩৫০ 

এঁকান্ত্যসিদ্ধি লাভ করিবে--সংশয় নাই। সেই 
ব্যক্তিই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীবিষুতর 
পরমপদ প্রীপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ইহ! শ্রীবিষুণর সমীপে 
নিত্য ভক্তিপুর্বক শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি সহজ অশ্বমেধ 

যজ্জের ফল প্রাণ হয়-__ইহাতে সন্দেহে নাই। 

শীবিষুটকে দর্শন করত যে পূজা করে, সে অত্যন্ত 
এঁকান্তযভাব প্রাণ্ড হয়। নৃপোত্তম অন্বরীৰষ ভগবান্ 
মহষি হারীতের মিকট হইতে ইহ1 শ্রবণ করিয়া এ 
বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অন্বরীষ পরম ভক্তিসহকারে মহথ্িকে প্রণাম 

করত বলিলেন, আপনিই শ্রেষ্ঠধ্মস্বরূপ, আপনিই 
পরমতপহংস্বরূপ । আপনার পাদপন্মদ্বয়ের অনুগ্রহ লাভ 

করিয়া আমি সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধি ( পূর্ণতা) লাভ 
করিলাম। এইরূপে সেই মহাতপস্থী রাঁজধ্বি মহামুনিকে 
স্তব করিয়া তাহার অনুগ্রহে সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধিদাত! 

পরম এঁকান্ত্যভাব প্রাপ্ত হইলেন। আমার এই 
বৈষ্ণবশান্ত্র অব্যয় সনাতন, পরম এরঁকান্ত্যভাবেব 
বৈশিষ্ট্য প্রদর্শক ।৩৪৪-৪৮ 

ভরঘবাজাদি সমস্ত খধিগণ, জনকাদি রাজধিগণ, 



ধদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ ১৯৫ 

ভারদ্াজাদয়ঃ সর্বে নৃপাশ্চ জনকাদয়ঃ| পরমং বৈদিকং শান্ত্রমেতদ্ বৈষ্বমুত্তমম্। 

ঘোগিনঃ সনকাগ্ঠাশ্চ নারদাগ্যাঃ স্ুরর্ষয়ঃ ॥৩৫১ ঞাস্বৈব পরমৈকাস্তা পুজয়েদ্ বিষুমীশ্বরমূ 0৩৫৩ | 

বসিষটাগ্ভা বৈষ্বাশ্চ বিষক্সেনাদয়ঃ স্ুরাঃ | ॥ ঢু ্ 
ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃতৌ বিশিষ্্শান্ত্রে বৃত্যুধিকারো 

এতস্ছান্্রান্থুারেণ পুজয়ামাহরচ্যুতম্ ॥৩৫২ ৭ টিন 
নাম অমোহধ্যায়ঃ ॥ 

লনকাদি যৌগিগণ, নারদাদি দেবধিগণ, বসিষ্ঠাদি বৈষ্ণবগণ ভগবান্ সরবেশ্বর প্রীবিষুকে পূজা করিবেন ।৩৫৩ 

বৈষ্ণবগণ ও বিশ্বক্সেনাদি দেবগণ সকলেই এই ূ 

বৈষ্ণবশান্ত্র অনুসীরেই অচ্যুত ্রীবিষুণকে পুজা করিয়। মহধি বৃদ্ধহারীতবর্ণিত স্মৃতিতে বিশিউ ধর্মশাসে 

থাকেন ।৩৪৯-৫২ ৃ ্ি রি 

এই পরম বৈষ্ণবশান্্ মমস্তই বেদবিহিত সর্বশ্রেষ্ঠ | 

বিধান- ইহা জানিয়া পরম এঁকান্ত্যভাবপ্রাপ্ত সমস্ত বুদ্ধহারীতমংহিত1 সমাপ্ত হইল। 

পণ্ডিত জ্রীমাধবচন্দ্রপঞ্চতীর্ঘকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা 

. বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ সমাপ্তা ॥ 

ও তশ্সদ ব্রঙ্গার্পণমন্ত | 





২৮ 

লোহিত-স্থব "স্মৃতি? 

পণ্ডিত- _ শ্র সম্ি নব্বব্ূপত্রহ্মচা সা স্) 
জ 

| বব গে ব-নব্ত ধু * গুড). 





লোহিভশ-ম্মৃতিও 
পণ্ডিত শ্রীমন্লিরপ্তনন্বরূপব্র্গীচারি-নবতীর্ঘরুত-বঙ্গভাষানুবাদ সহিত 

বিবাহাশ্ৌনম্মার্তকম্মবিধানম্ 

লোহিতং সর্ববেদাস্ততত্ব্জ্ঞং ন্যায়বিভ্তমাঃ | 

সামান্যজ্ছানসঞ্জীতসংশয়াঃ সবধবস্থযু ॥১ 

বিশেষং পরিপ প্রচ্ছুভার্ধযা-পুত-ধনাদিঘু | 

্মার্তং কম্ম বিবাহাগ্রৌ কুবাঁত গ্রত্যহং গৃহী ॥২ 
ইত্যত্র বিগ্কমানোহগ্নিশব্দোহয়* সংশয়াম্পদম্ । 

প্রধানলাজহোমাগ্রিবিবাহাগ্রিরিতি স্মৃতঃ ॥৩ 

সোহয়ং নিত্যত্বধা্যত্ববিহিতে। হি যতো মতঃ। 

বিবাহ-পচনাগ্রিশ্চেওড প্রকৃতে ন সমঞ্জসঃ ॥৪ 

বিবাহকালীন অগ্নিতে স্মৃত্যু্ত ক্রিয়ার 
বিধান। 

ম্যায়-মীমাংসাদি শাঙ্তে বিদ্স্তম হুইয়াও সাধারণধশ্্ 
দর্শনজন্য ভার্য্যা, পুত্র, ধন প্রভৃতি সর্ববস্তরবিষয়ক শান্ীয় 

বাবস্থাসমূহে সংশয়ান্িত হইয়া সর্ববেদান্ততব্বভ্ত মহধি 

লোহিতের নিকট উপস্থিত হইয়! ব্রাহ্ধণগণ জিজ্ঞাস! 

করিলেন, গগহী প্রত্যহ বিবাহাগ্সিতে স্মার্তকর্মের 

অনুষ্ঠান করিবে, এই বিধিবাক্যের অন্তর্গত 'অগ্নিশব্দটি 
সংশয়াম্পদ; কারণ যে অগ্নিতে লাজহোমরূপ প্রধান 

কম্ম কর! হয়, উহাকে বিবাহাগ্নিরূপে খাধিগণ স্মরণ 

করিল্নাছেন ।১-৩ ৃ 

যেহেতু এই বিবাহাগ্সির নিত্যত্ব ও ধাধ্যত্ব অথাৎ 
বন্গণীয়ত্ব শাস্ত্রে বিহিত আছে, সেইহেতু প্রধানলাঁজ- 
হোমাগ্িই বিধাহাক্ি। বিবাহে পাঁকাগ্সিকে বিবাহাগ্লি 

তস্তোন্তরত্র কার্যে বিনিয়ো গৈকশুন্যতঃ | 
প্রধানহোমাগ্ো তত্র পুনঃ সংশয় এককঃ ॥৫ 
আছ্যাগ্লৌ ব! দ্বিতীয়াগ্রৌ৷ তৃতীয়াছ্যনলেহপি বা। 

তাথ বা স্থাচ্চতর্থাগ্রৌ পঞ্চমাগ্ৌ ন চেন্থা ॥৬ 

সর্ব ব্ৈবাবিশেষেণ কুর্বাত প্রত্যহ গৃহী। 
এবং পুনস্তথা পশ্চাৎ ক্ষত্রিযাদ্যনলেষু বা ॥৭ 

কেন দ্রেব্যেণ ভূযশ্চ কথং মন্ত্রাম্চ কে পুনঃ | 
ইত্যেবং সংশয়ে জাতে নিশ্চয়ং চি বোহদ্য তু ॥৮ 

বলিলে প্রকৃতস্থলে অসামগ্তস্ত হয়। কারণ, উত্তরকাললীন 

স্মার্তকশ্মে উহার কোন বিনিয়োগের ব্যবস্থা শান্ধে বলা 

হয় নাই ।৪ 

প্রধানলাজহোমাগ্নির বিষয়েও এইরূপ সংশয় হয়-_ 

প্রথমাগ্সিতে ( প্রথমবিবাহের ), অথব! ছিতীয় বিবাহের 
অগ্নিতে, কিংবা তৃতীয়বিবাহাগ্মিতে, অথবা চতুর্থ- 

বিবাহাগ্সিতে অথবা পঞ্চমবিবাহাগ্রিতে গৃহী অবিশেষে 
প্রত্যহ স্মার্তকন্ম করিবে, অথবা পূর্বোজ্জ অগ্নিগুলির মধ্যে 

কোন্ বিশেষ অগ্মিতে করিবে? অথব। ক্ষত্রিয়৷ নারীর 

বিবাহাগ্সিতে ন্মার্তকর্ণ করিবে? করিলেও কোন্ 

দ্রব্যের বারা কোন্ কোন্ মন্ত্রপাঠ করত করিবে 1 

এইরূপ সংশয়সমুহ উত্পন্থু হইজে আমি (লোহিতমুনি ) 
তাহার জঅমাধান তোমাদিগকে বলিতেছি, শুবণ 

কর।৫-৮ ০: 



২ আধ)-শাঙ্গু 

বহুভার্য্যস্তোৌপাসনাদৌ বিশেষঃ 

ব্রহ্মচর্য্যনিরৃতিঃ সা যস্তাঃ সমুদপদ্যত। 

ধর্মমপত্ী সৈব লোকে কথিতা৷ তৎসম চ সা ॥৯ 

ভর্তুরর্ধশরীরা চ সর্বধর্ম্সমাশ্রয়া । 
তদ্বিবাহসমুদ্ুতে! বহ্িনিখিলকম্মণাম্ ॥১০ 

মন্ত্রপুতো বেদজন্যঃ সর্বযাগৈকসাধকঃ। 
স এব হি প্রধানাগ্রিব্রাক্ষণন্ত মহাত্মনঃ ॥১১ 

দ্বিতীয়াদ্যগ্নয়ঃ শিষ্টা দুবলাস্তৎ্সম! ন তু। 
ন তু বৈদিককৃত্যস্ত তৃষ্ণীকা এব কেবলম্ ॥১২ 

ধর্মপ্ত্বীবীতিহোত্রে ম্মার্তং কন্মীখিলং চরে । 
দ্বিতীয়াপত্তযুগ্রিযু চে তুষগাকং কৃত্ন্নকন্ম তত ॥১৩ 

বেদোক্ত-মন্ত্রতন্ত্রীণ ন ভবেয়ুঃ কদাচন। 

প্রত্যগ্রাবপি যত্তেন সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ ॥১৪ 
পিপি এ. পক লা ল 

পরসমাপ্ডতি হয়, তাহাকে ধন্মপত্তী বলে। ধন্মপত্ী 

যে নারীর পাণিগ্রহণের দ্বারা ব্রহ্ষচধ্য-ব্রতের ; করিবে। ক্ষত্রিয়া 

বেদোক্তমন্ত্ররখিলৈঃ কুর্য্যাদৌপাসনং বুধঃ। 
রাজন্যাদ্যবলাগীনাং নিত্যমৌপামনং তু তৎ ॥১৫ 
্রাহ্মণেন তু কর্তব্যং ব্রীহিভির্ন তু তগ্ড,লৈঃ। 
শুদ্রেকন্তোৌপাসনস্ত ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা ॥১৬ 
যবৈরমন্ত্রকং নিত্যং কর্তব্যমিতি কাশ্থাপঃ | 
পঞ্চপত্ত্যো ত্রাঙ্গণস্ত স্বজাতৌ ধণ্মীতো মতাঃ ॥১৭ 
রাজন্য-বৈশ্যয়োশ্চাপি স্বজাতাবেব বৈ তথা। 

ব্রেবণিকানাং মততং ধর্মপত্বীধনতীয়ম্ ॥৯৮ 
প্রাথম্যেন পুরস্কৃত্য বেদিকানি প্রচালয়েশু। 

পিতৃশ্রাদ্ধেষু সর্বেষু প্রথমেঘেব পঞ্চন্ত ॥১৯ 

তদগ্নৌ করণং কৃুর্ধ্যাদ্ বিশেষোহয়মথোচ্যতে | 
ধণ্মপত্ত্যনলে কুধ্যান্ মন্ত্রবস্তদ্বিধানতঃ | 

চতুম্বন্যেঘমন্ত্রেণ হুনেদিতি মনোর্মতম্ ॥২০ 
এবং পিতৃশ্চ মরণে প্রথমাগ্রৌ শততেন বৈ ॥২১ 

পত্ীর অগ্সিতে গুপাসন কণ্মের 

৷ অনুষ্ঠান নিতাই করা মাইবে বটে, কিন্ত ব্রা্ষণ কখনই 

হর্্মতুল্যা, স্বামীর অদ্ধাঙ্গিনী এবং সমস্ত ধশ্মকশ্মের আশ্রয়। 
তাহার বিবাহ হইতে উৎপন্ন যে অগ্মি, উহা বেদমন্ত্রের 
দ্রার। পবিন্র। বেদ হইতে উত্পন্ন হওয়ায় উহা! সকল । 

স্নীর্তকন্মের এবং সকলপ্রকার যাগযজ্জের সাধক । মহাতা। : 

_মত। ব্রাঙ্গণ নিজ জাঁতি হইতে পাঁচটি পর্য্যস্ত পত্তবী গ্রহণ ব্রাহ্মণের পক্ষে উহাই প্রধান অগ্মি ।৯-১১ 

ত্রাহ্মণী হইলেও দ্বিতীয়াদি পত্বীর বিবাঁহজন্বা অগ্রি" : 

সমূহ ধর্ম্রপত্বীর বিবাহজাত অগ্সি হইতে দুর্বল, উহার 

সমান নহে । এজন্য উহাদের দ্বারা কোন বৈদিক কর্মের | (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাগণ ) সর্বদা ধর্মপত্বীর বিবাহজাত 

অনুষ্ঠান কর! চলিবে নাঃ কিন্ত কেবল অমন্ত্রক স্মার্তকর্্মে 

তামুষ্টান করা যাইতে পারে ।১২ | 

উহাতে তণ্ডুলের দ্বারা ওপাঁসনকণ্ করিবে না, ব্রীহির 

( ধান্যবিশেষের ) দ্বারাই করিবে। কিন্তু শুদ্রা কন্যার 
বিবাহজাত আগ্সিতে ব্রাঙ্গণ যবের দ্বারা অমন্ত্রক 

ওপাসনকম্মের আন্ুষ্ঠান করিবে--ইহা মহধি কাশ্যপের 

করিতে পারিবে । এরূপ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও নিজ জাতি 

হইতে পাঁচটি পত্বী গ্রহণ করিতে পারিবে । ব্রৈবগিকগণ 

অগ্নিতেই সকল বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান করিবে ।১৩-১৮ 

বৈদিক কন্মগুলি প্রথম! পত়ীর পুরস্কীরে কর্তব্য | 

কিন্তু ধর্মমপত্বীর অগ্নিতে সমন্ত্রক সকল বৈদিক ও ! কিন্তু পিতশ্রান্দে প্রথম হইতে পীচটি পত্বীর অগ্মিতে 
্থার্কশ্মেরই অনুষ্ঠান করা চলিবে। দ্বিতীয়াদি পত্ীর | অগ্লৌকরণের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে ; উহার মধ্যে 
অস্টিতে অমন্ত্ক সকল স্মার্তকর্ম্েরই অনুষ্ঠান চলিবে, বিশেষ এই যে, ধর্ম্পপত্ধীর অগ্িতে সমন্ত্রক এবং অগ্য 
কিন্তু উহাতে বেদমনত্রোচ্চারণপূর্বক কখনও কোন কর্ম চারপত্বীর অগ্মিতে অমন্ত্ক অগ্োকরণ করিবে-_ইহা 
করা চলিবে না। প্রত্যগ্রিতে অর্থাৎ. প্রধানীগ্সি বা মনুর মত।১৯-২০ 

ধন্মপত্বীর অশ্ট্িতে ব্রা্ষণ সযত্বে প্রাতঃকালে ও 

সায়ংকাঁলে বেদোক্ত মন্ত্রে উপাসনকর্দ্ের নুষ্ঠান 
এইরূপ পিতার মরণে পুত্র প্রথমাগ্সিতে সমন মন্ত্র 
শপূর্ক সকল আহৃতি প্রদান করত গম্চাৎ 



লোহিত-স্মৃতিঃ ও 

সর্বা আহুতয়ঃ কার্য্যান্তম্মন্ত্রেরখিলৈরপি ॥২১ সর্ধোতমা ধর্মপত্বী তদয়িশ্চ তথাবিধঃ | 
পশ্চাদ্দ্ধিতীয়াদ্যনলে তৃষ্কীকং তাঃ জরবান্তীঃ তৎপ্রাধান্যেন কুরবাত কণ্ম্ম চৌপাসনং লদা! ॥২৯ 

কুরয্যাদেব সমস্ত্রান্তে তত্র স্থ্যঃ সর্বঘৈব হি ॥২২ ক্রমেণেতরকর্মাণি ন ব্যত্যাসনে তচ্চরেত । 

সর্বে মন্ত্রাশ্চ ধন্মাশ্চ ক্রিয়ান্তন্ত্রাণি সুরিভিঃ | পৃথঙ্নিত্যং তথাকর্তৃমশক্তশ্চেদ্ বিচক্ষণ) ॥৩০ 
ধর্ম্মপত্ব্যনলেম্বেব কর্তব্যত্বেন চোদিতাঃ ॥২৩ 
কষত্রিয়াদ্যবলাবহিহবিশেষা গেহস্ত তেইভবন্ | অনেকাগনিসংসর্গঃ 

তান্ সর্বান্ দীপ্যমানেহস্মিন্ ক্রমাৎ তুষ্তীং তু দর্বোমপি বহ্ণীনাং সংসর্গং বিধিনাচরেৎ | 

নির্বপে ॥৯৪  সংসর্গে তু কৃতে হোমে চৈকো বহ্ছিত্ততো ভবে ॥৩১ 
সর্বেন্বগ্িধু তস্মাদ্ বৈ যাবজ্জীবং বিধানতঃ | ততো হোমে কৃতে তাবস্মাত্রেণৈব সমন্ত্রকম। 

উট সর্বত্রাপি কৃতং সম্যগ. ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥৩২ 
স্বজাতিবহ্িছমু দা অদৌপাসনমাত্রকন্ ॥২৬ 
আন্তং সমন্্রকং নিত্যং স্বালীপাকং তধৈব চ। ধণ্মপত্বীবীতিহোত্রে প্রধানেহস্মিন্ যথাবিধি | 
সর্বং শ্রাদ্ধাদিকং শিল্টং যদ্বা নৈমিত্তিকং ভবে ॥২৭ ক্রমেণৈব স্থাপযিত্বা হুত্বা মন্ত্রৈঃ স্ততৈরপি ॥৩৩ 

তত্র সর্বত্র সততং প্রথমাগ্রৌ সমন্্বকম্। যোজয্বেন্তেন বিধিনা নান্যবহ্ছৌ কদাচন। 
ইতরাগ্রিহমন্র ্যাদ বৈশবদেবং মথারুচি ॥৯৮ প্রাধান্যেন প্রধানাঘিং কৃত্বা তম্মিন্ পরান্ শুচীন্। ৩৪ 

দ্বিতীয়াদি অগ্নিতে তষীস্তাবে অর্থাৎ মৌন হইয়া আরবের  শরিও সরোত্তম ; এজন্য তাহাতেই প্রধানরূপে 
দ্বারা পুরোক্ত সকল আহুতি প্রদান করিবে। কিন্কু ও্পাসনাদি কন্মের অনুষ্ঠান করিবে। যদি কেহ পুথক্ 
সমন্ত্রক আহুতি কেবল প্রথমাগ্সিতেই হইবে ।২১-২২ পৃথগভাবে সকল অগ্নিতে নিত্যই কর্মানুষ্ঠান করিতে 

কারণ, পপ্ডিতগণ বলিয়াছেন, সকল মন্ত্র, ধর্ম, ক্রিয়া অসমর্থ হয়, তবে প্রধানাগ্মিতেই যথাক্রমে অন্যান্য অশ্সিতে 
কণ্ম এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সকলই ধন্ধপতীর অগ্নিতেই প্রদেয় আন্ুতিগুলিও প্রদান করিবে কিছু কখনও 

কর্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে ।২৩ বাতিক্রমে আন্তি দিবে না ।২৯-৩০ 

ল্চত্রিয়া কন্যার বিবাহ হইতে যে সকল অগ্নি উৎপন্ন অনেক অগ্নির একত্র সন্মেলন। 
হইয়াছে, দীপ্যমান সেই সকল অগ্নিতে তুফীস্তাবে. বিধি অনুসারে সকল পত্বীর অগ্সিসমুহের মিশ্রণ 
যথাক্রমে সকল আন্ুতি দিবে 1২৪ | করিবে । এঁবূপে একটিই অগ্রি প্রতিঠিত হইবে । সেই 

স্থতরাং দ্বিজগণ যাবজ্জীবন সকল অগ্নিতেই ওপাসন- ৷ অক্সিতে সমন্ত্রক হোম করিলে সকল অগ্নিতেই হোম করা 

প্রমুখ সকল স্মার্তকর্্মেরই অনুষ্ঠান করিবে ।২৫ | হইবে-_ইহাঁতে সংশয় নাই ।৩১-৩২ 
তবে স্বজাতীয় পত্বীর অশ্নিতে গুপাসনকণ্ধ, ূ যথাবিধি ধর্মপত্বীর অগ্নিতে যথাক্রমে অপর পত্বী- 

সথালীপাঁক, তবশিষ্ট শ্রাদ্ধকর্্মাদি আত্কর্ম এবং সকল । গণের অস্মি স্থাপন করিয়া মন্ত্র ও স্মৃতি দ্বার বিধিপূর্বক 
নৈমিত্তিক কর্ম্মেরই সমন্ত্রক অনুষ্ঠান করা চলিবে । সেম্থলে 1 সংযোজন করিবে ; কিন্তু কখনই অগ্য পত্থীর অগ্রিতে 
ইহ। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রথমাগ্রিতেই লমন্ত্রক এবং ধর্মপত়ীর 
দ্বিতীম়ার্দি অগ্নিতে অমস্ত্রকভাবেই কর্মের অনুষ্ঠান অগ্সির প্রীধান্যবশতঃ তাহাতে যৌজিত সকল অগ্মি 
করিবে। কেবল বলিবৈশ্বদেব-কর্ণ্দের বেলীতেই থারুচি মিলিয়া উহাও প্রধানাগ্সিতেই পরিণত হইবে ; ধার্মিক 
সমন্ত্রক বা অমন্ত্ক করা চলিবে ।২৬-২৮ ছ্বিজ তধন এ অগ্িতে বিধিপূর্বক চরুর দ্বারা হোম 

ধর্মপর়্ী পত়ীগণের মধ্যে সর্বোত্তমা, হ্বতরাং তাহার করিবে । যদি মোহৃবপতঃ কেহ দ্বিতীয়াদি পড়্ীর 



৪ আর্ধ্য-শাক্তর 

যোজয়েৎ সমিতটগ্যস্ত চরচধন্ম্ণ ধর্ম্মাবিও | 
কদাচিম্মোহিতো! যে! বা দ্বিতীয়াগ্নলেষু চে ॥৩৫ 

ংসর্গং কুরুতে মুটঃ প্রধানমিতরাস্ত বা। 

সর্বে নষ্টা হাগ্রয়ন্তে লৌকিকত্বং ভজন্তি হি ॥৩৬ 

তদ্দোষশমনায়াথ পুনরগ্নিং যথাবিধি | 
প্রতিষ্ঠাপ্যাখিলৈর্দারৈরুপবিশ্য যথাক্রমম্ ॥৩৭ 

প্রধানহোমং কুরবাত লাজহোমঞ্চ পুর্ববু | 
পত়ীলংখ্যাবিধানেন পশ্চাততৎনিদ্ধিরীরিতা ॥৩৮ 

অন্যথা দোষমাপ্পোতি নাত্র কাধ্যা বিচারণা । 
শোতাগ্রৌ বিদ্যমানে স্বায়তনে তু তদান্বহম্ ॥৩৯ 

সায়ংপ্রাতর্োমকালে ধন্পত্যাঃ মদৈব হি। 
সীমোল্পঙ্ঘনমাত্রেণ সগ্ভোহগ্রিলেশকিকো ভবে ॥8০ 

তদধানো ততো বহ্িন্তথা তন্মাণ প্রযত্বতঃ | 

তাং ধন্মমপত্বীং তগুসীন্গঃ ততকালোল্পঙ্ঘনং যথা ॥৪১ 

ন করোত্যেব সা বত্বা্ভথা যত্ত্রেন বোধয়েু। 
কদাচিদ্ বদি স।৷ মোহাদবশাদ্ দুঃখপীড়নৈঃ ॥৪২ 

আগ্রতে ধর্ম্মপতীর অশ্সিকে স্থাপন করে, তবে সকল 
আগ্নই নষ্ট হইবে এবং উহ! লৌকিক অগ্শিতে পরিণত 
হইবে । উক্ত দোঁষ প্রশমনের নিমিত্ত সকল পত্বীর সহিত 

যথাক্রমে উপবেশন করত পুনরায় অশ্রিস্থাপন করিয়া 

প্রধান হেম ও লাজহোম করিবে । পত্বীর সংখ্যানুসারে 
উহ্থার অনুষ্ঠান করিলেই পুনরায় শ্োত অগ্নি সিদ্ধ 
হইবে, নতুবা মহাঁদোষ হইবে-ইহাতে বিচারের 

অবকাশ নাই। গৃহে শ্রোতাগ্রি বিষ্ভমীন থাঁকিলে 
প্রতিদিন সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ধর্মপত্ধীর সহিত 

হোম করিবার সময় যদি তৎুকর্তৃক অগ্নির সীমা উল্লভ্বিত 

হর, তবে সেই আতাগ্সি তৎক্ষণাৎ লৌকিকাগ্রিতে 
পরিণত হয়।৩৬-৪০ | | 

যেহেতু শ্রোতাঞ্সি সীমার অধীন, সেইহেতু যাহাতে 
যথাকালে হোমের সময় উপস্থিত থাকে এবং অগ্নির সীমা 

উল্লঙ্ঘন না করে, সে বিষয়ে সযত্বে তাহকে বুঝাইয়া। 

সীমান্তরং প্রবিষ্টা স্তাৎ, পুনঃ সন্ধ্যানমাচরেৎ | 
অপন্মারাদিনা সা চেদ্রভিভূতাবশা! ভবে ॥৪৩ 
নিরোধয়েদ্ গৃহেম্বেব নো চেদগ্রিস্ত লৌকিকঃ। 

॥জ্যেষ্ঠাদি পত্থীনাং তথস্ুতানাঞ্চ জ্যষ্্য-কানিষ্ঠ্যবিচারঃ। 
ধন্মপত্থী বয়োন্যুনা দ্বিতীয়া বয়সাধিকা ॥88 
ধণ্মপত্বেব সততং ভৈষ্ঠ্যমহৃতি কন্মন্ত 

বয়োধিকাঁ দ্বিতীয়া সা সদা কানিষ্ঠভাগিনী 0৪৫ 

ভবেদেবেতি নিখিলাঃ প্রাহুস্তে ব্রহ্মবাদিন? | 

দ্বিতীয়াদিন্রতো জ্যেষ্ঠ বয়সা কর্মশীলতঃ ॥৪৬ 
অধিকোহপ্যাহিতাগ্রির্বা জাতপুত্রো। বহুশ্রুতঃ | 

ন জ্যেষ্ঠপতীতনয়াম্মৌঞ্ীবিরহিতাদপি ॥৪৭ 
ন সমো ধর্মতঃ প্রোক্তঃ মোহয়মেবৌরসঃ পরঃ। 
আত্মজশ্চাপি কথিতো দ্বিতীয়াদি স্ততাস্ত তে ॥9৮ 

কামজা ইতি হি প্রোক্তাঃ শ্রুতি-স্বৃত্যর্ঘদশিভিঃ | 

এতেনৈব প্রকথিতাস্তৃতীয়া তূর্য্যকাদয়ঃ | 
জোষ্ঠ্য-কানিষ্ঠ্যধন্মেু ন্যুনাধিক্যেপি স্টম্ ॥৪৯ 
ধশ্মপত্রীন্্রতেনৈব স দণ্তো৷ ভিন্নগোত্রজঃ ॥৫০ 

অবহিত রাখিবে। যদি কখনও মোঁহবশতঃ ধর্মপত্বী 

ছুঃখগীড়িত হইয়া অগ্নিসীমাকে লঙ্ঘন করিয়। সীমান্তরে 

প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় 
অগ্নিশ্তাপন করিবে; যদি অপস্মারাদি রোগের দ্বারা 

অভিভূত হইয়া অগ্নিসীম। উল্লঙ্বন করত বাহিরে যাইবার 
আশঙ্কা উপস্থিত হয়ঃ তবে তাহাকে গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ 

করিয়া রাখিবে ; নতুবা শ্রোতা গ্লি লৌকিকাগ্নিতে পরিণত 
হইবে। ধর্মপত্ী ধদি বয়সে কমিষ্ঠাও হয় এবং অন্য পত্তী 

যদি বয়সে জোষ্ঠীও হয়, তথাপি ধর্ম্মপত্বীরই জ্যোষ্ঠত 
ও অপর পত্ীগণের কনিষ্ঠত্ব সূচিত হইবে--ইহা 
সকল বেদবাদী খধিই বলিয়াছেন। যদি ছিতীয়াদি 
পত্ীর গর্ভজাত পুত্র বয়সে, কর্মে ও আচরণে 
অধিক হয় এবং আহিতাগ্রি, পুত্রবান্ ও বহুশান্ত্রঙ্জও 
হয়। তথাপি ধন্মত সে ধর্মমপত্বীর গর্জাত 
অনুপনাত পুত্রেরও সমান হইবে না) এজন্য 



লোহিত-স্মৃতি ৫ 

তযর্য্যভাগীতি কথিতো ন দ্বিতীয়াদিসূুন! | 
বিশেষোহত্রাপি ভূয়শ্চ পালকো যগ্যকিঞ্চনঃ ॥৫১ 

মহাচারিত্রবন্ধুত্ব-শু শ্রীষাগ্নুবর্ধীনৈঃ | 
জ্রীমন্ত্যামিতি তৃষ্টাভ্যাং পিতৃভ্যাং গ্রীতিপূর্বকম্ ॥৫২ 
কপয়া দত্তপুত্রঃ শ্রী-ভূমি-ক্ষেত্রাদি ভাগ্যবান । 
বহুলো জাতপুত্রশ্চ শনৈঃ কালেন বৈ তদা ॥৫৩ 
বৃদ্ধিং তাং পরমাং প্রাপ্তস্তৎসূদ্বোশ্চ ততঃ পরম্। 

তুল্যো ভাগঃ প্রকথিতো৷ ন বিবাদঃ কদাত্র বৈ ॥৫৪ 

তত্রাপি জ্যৈষ্ঠ-কানিষ্ট্যে মাতৃজাত্বজহেতৃতঃ। 
বিব্দন্ চাত্র সঃ পাগী রাষ্ট্রাৎ সগ্যঃ স এব হি ॥৫৫ 
নির্বাস্তস্তাড়নীয়শ্চ রাজ্ঞ বৈ ধণ্মভীরুণা | 

তাহাকেই গুরসপুত্রের মধ্যে শ্রেষ্ট ও আত্মজ বল৷ 
হইয়াছে। শ্রুতি ও স্মুত্যাদি শান্সজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বিতীয়াদি 
পত্ীর পুত্রগণকে কামজ পুত্র বলিয়াছেন। ইহার 
দ্বারা তৃতীয়া, চতুর্থী প্রভৃতি পত্বীগণের পুত্রদেরও 
জ্োষ্ঠত্ব, কনিষ্ঠত্ব এবং ন্যুনাধিক্যের ব্যবস্থা বুঝিতে 
হইবে ।৪১-৪৯ 

ভিন্নগোর হইতে আগত দত্তক গুরসপুত্রলবধ 

পিতৃধনের চতুর্থভাগ প্রাপ্ত হইবে-_এইরূপ ঘে ব্যবস্থা 
আছে, তাহ। ধ্মপত্তীপুত্ররূপ গুরসপুত সন্বন্ধেই বুঝিতে 
হইবে, দ্বিতীয়াদি পত়্ীর পুত্রসম্মন্ধে নহে। তবে 
এখানেও একটি বিশেষ বাবস্থা আছে, যেমন-_ 
দত্তকের পালক পিতা যদি অকিঞ্চন অর্থাৎ দরিদ্র হুন, 
কিন্তু স্বকীয় মহান্ চরিত্র, বন্ধুত্ব, গুশ্রাধা ও অনুবর্তন 

প্রভৃতি গুণের দ্বারা কোন ধনী বন্ুপুত্র দম্পতিকে বশীভূত 
করেন এবং সেই দম্পতি তাহার উপর অত্যন্ত তুষ্ট 
হইয়া নিজের কোন একটি (মধ্যম) পুত্র তাহাকে 
প্রদান করেন এবং তাহার পর দত্তকের সেই পালক 
ভাগ্যবশতঃ বু ভূমি, ক্ষেত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া প্রভৃত 
ধনসম্পত্তির অধিকারী হুন এবং খীরে ধীরে কালে 
ওরসপুত্র লাভ করেন ও পরম সমৃদ্ধ হন, তবে সেইস্থলে 

সেই দত্তকপুত্র পিতৃধনে ওুরসপুত্রের মান ভাগ প্রাপ্ত 

তন সর্বদতানাং পুত্রাণাময়মেব বৈ ॥৫৬ 
শ্যায়ঃ প্রকথিতঃ সন্ভিরেবং সত্যত্র কেবলমৃ। 

এবং হি নিশ্চয় জ্ঞেয়ঃ যো বা লোকে ত্বকিঞ্চনঃ ৫৭ 
পরশ্রিয়ং সমুদ্ীক্ষ্য মহিমানঞ্চ পুজ্যতাম্। 
সাম্য প্রাপ্তয়েহতীব কালমুদ্বীক্ষ্য কেবলমূ ॥৫৮ 

পরা পুত্রত্বদুঃখজ্জে৷ ভূত্বা পশ্চা, স্বয়ং শনৈঃ | 
যুবাভ্যাং তনয়ং স্ীয়ং প্রদাস্তামীতি তৌ তরাম্ ॥৫৯ 
সম্প্রার্থ্য যত্বাৎ সম্যোধ্য সমাশ্রিত্য চ বন্ধুভিঃ | 

মিত্রৈরাপ্তৈধোধয়িত্বা তদীয়ৈজ্ঞ্ধীতিসজ্নৈঃ ॥৬০ 
স্বপুত্রং প্রদদেক্তাভ্যাং অপুত্রাভ্যাং তদিচ্ছয়া। 
সোহয়মেব স্থতঃ প্রোক্তত্তর্যভাগৌরসেন বৈ ॥৬১ 

হইবে--ইহাতে বিবাদের কোনরূপ অবকাশ নাই। 
৫০-৫৪ 

সেস্থলেও যদি দত্তকপুত্রের অপেক্ষা ওরসপুত্রের 

মাতৃজত্ব ও পিতৃজত্বহেতু জ্যষ্ঠত্বের দাবী করিয়া ওরসপুত্র 
পিতৃধনে অধিক ভাগ পাইবার জন্য বিবাদে প্রবৃ্ত হয়, 

তবে ধণন্মভীরু রাজা সেই ওগসপুত্রকে শাসন করিবেন 

এবং রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবেন। এজন্য সাধুগণ 
সকল দত্তকপুত্র সম্বন্ধেই এই ম্যায় ব্যবস্থিত করিয়াছেন। 
স্থলবিশেষে ব্যবস্থার ভেদ হইবে, যেমন যেস্বলে 

অকিঞ্চন এবং বুপুত্রের পিতা অন্ক কোন অপুত্রক 

পুরুষের ধন; এশ্বধধ্, মহিমা, সমাজে পূজনীয়তা৷ প্রভৃতি 
দর্শনে ধন এশরর্্যাদিতে তাহার সমতাপ্রাপ্তির নিথিত্ব 
আতীব উদ্বেগে কালের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে এবং যখন 

দেখে যে, তাহার ( অপুত্রক ধনীর ) কোন পুত্র হইল না, 
তখন তাহার অপ্ুত্রকত্ব-নিবন্ধন ছুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ 

করত ধীরে ধীরে সেই ধনী ও মানী দম্পতির নিকট 
নিজপুজদীনের প্রার্থনা করেন এবং তাহাদিগকে নিজে 

বুঝাইয়া ও তাহাদের জ্ঞাতি, বন্ধু, মিত্র ও গুকুজনের 
দ্বারা বুঝাইয়া সম্মত করত নিজপুত্র তাহাদিগকে প্রদান 

কয়েন, সেস্থলে এ দত্তকপুত্র, পত্রবর্তীকালে উরসপুত্রের 
চতুর্থভাগ পিতৃধন প্রাপ্ত হইবে ।৪৫-৬১ 



৬ আধ্যমশা্র 

পশ্চাজ্জাতেন ধর্্মেণ হেয়ো দত্তস্ততো৷ যতঃ | যশ্চাধিপো গ্রাম-ভূমি-জনতা-ধন-শেবধেঃ | 
ভবত্যেব চ সর্বত্র ন চেদ্দত্তঃ পুনর্ধদি ॥৬২ স এবাহৃতি সরনব্ধ প্রদানাদিু কেবলমূ ॥৬৯ 

বিদ্া-শর-ধন-ভাগ্যস্ত মমো বাহভ্যধিকোহথ বা। স্বামিত্ব্চ তদাধিক্যং তত্কর্তৃত্বং তদীশতাম্। 
রি বানারিজগরাসারিক কা রি ন্যুনত্বং দত্তমাত্রেণ লততে কিল কেবলম্ ॥৭০ 
718১ দানধর্মৈকবত্বনি | কিং তু তজ্জম্মজনকক্রিয়াভিঃ পূর্ববসংবিদৈঃ 
85878878948 গ্রাহকস্থাবশ্ঠকত্ানাবশবত্বঘুখৈঃ পাৈঃ ॥৭১ 
শপখৈরভূলৈর্ধোরৈ রাজবন্ধাদিজল্লিতৈঃ | 
সপুত্রস্তেন তৃলিতো রিক্থদ্রেব্যক্ষয়াদিষু ॥৬৫ 
অধিকোহপি কদাচিৎ স্যাদৌরসান্ন তু তশুকৃতৌ | 

পৈতৃকে তু স এব স্তাজ্ঞ্যেষ্টোহয়ং বয়মা তরাম্ ॥৬৬ 

কৃতৈশ্চরিত্রৈঃ স্তম্পষ্টং প্রভবে€ স্বয়মেব বৈ। 
বিদ্বদ্দতুন্থতোপায়সম্পারদদিতমহাধনে ॥ ৭২ 

কিমৌরসম্ত মমত! তৃষ্যতা বেতি বৈ জণ্ডঃ। 

তত্রাক্রবন্ ধন্মপর! মহাস্তে ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৭৩ ন্যুনোহপি তাদূশো দত্তঃ সমোহভ্যধিক এব বা। 
কানিষ্ঠ্যমেব লভতে ন তু জ্যৈষ্্যং কথঞ্চন ॥৬৭ দততঃ স্ব প্রার্থনাপুর্বপ্রাপ্পুত্রত্ববান্যদি | 

প্রেতকৃত্যৈকভিন্নেষু বিভাগাদিষু তাদৃশঃ | ভিন্নগোত্রঃ পুন্চাপি তুরধ্যভাক্ তু ম এব হি। 
ওরসেন সমঃ প্রোক্তঃ তাদৃশো যদি বা পুনঃ ॥৬৮ গরসেন সমো নারং ম্বঘ়মেবাগতো ঘতঃ ॥৭৪ 

শ্পিপিপিশপাজশ শশী শাসিত পাশ পিপি 

কারণ এ পুত্র গুরসপুত্র অপেক্ষা সর্ব সর্বদাই হেয় ষে ব্যক্তি প্রভূত গ্রাম, ভূমি, জনতা, ধন ও নিধির 
কিন্তু যদি বিদ্যা, ভ্ী, ধন ও ভাগ্যে অধিক এমন ' অধিকারী, সে ব্যাক্ত শ্বেচ্ছায় সবন্ধ দান করিতে পারে, 

দম্পতি কর্তৃক দত্তক প্রদত্ত হয়, তবে সে গরসপুত্রের. তাহাতে তাহার পুণ্য ও যশঃ বৃদ্ধিই পাইবে) কিন্ত 
সমান অথরা উহা! হইতে অধিকও হইতে পারে। তাহার স্বামিত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রভৃত্ব যতই থাকুক না কেন, 
বিগ্ভা, শ্রী ধন ও ভাগ্যে অধিকই হউক অথবা | পুত্র প্রদান করা মাত্র সে ন্যুনতা প্রাপ্ত হইবে ।৬৯-৭০ 

সমানই হউক, সগোত্র ভ্রাতা যদি ধনাছি কামনার । কিন্তু দাতার বংশমধ্যাদা, কন্ম, পূর্বখ্যাতি প্রভৃতি 

বশীভূত না হইয়া . অপুত্রকত্বমাত্রনিবন্ধন পুত্রের প্রীর্থন৷ : বিজ্ঞান থাকিলে এবং গ্রাহকের পুত্রগ্রহণের আবশ্যকতা 
করে, তবে তাহাকে (ধনাদির ভাগদানে বৈষম্য না! ও দাতার পুত্রদানের অনাবশ্যকতা এবং কুল, শীল 
করার জন্য ) শপথ করাইয়া এবং রাজা বা রাজপুরুষ,  প্রস্ৃতিতে গ্রাহক হইতে দত্তক দম্পতি উচ্চ হইলে দত্তক 
হাতি, বন্ধু ও অন্থজনসমক্ষে দানধর্ম্বুদ্ধিতে পুত্র প্রদান স্বয়ংই গ্রাহক পিতার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া 

করিবে । তাহা হইলে এ দত্তরপুত্র গুতিশ্ুতি অনুসারে , থাকে। কিন্তু যেস্থলে বিদ্বান কর্তৃক দত্ব-পুত্রের দ্বারা 
পিতৃধনে গুরসপুত্রের সমান বা অধিকভাগও পাইতে , বহু ধন-সম্পন্তি গ্রাহক পিতা লাভ করে, সেস্থলে 

পারে। কিন্তু পৈতৃককণ্মে সে গুরসপুত্রের সমান বা দত্তক গুরস-পুত্রের সমান বা চতুর্থ ভাগ পাইবে । 
অধিক অধিকার পাইবে না; কারণ পৈতৃককৃত্যে ইহাতে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। এরূপ স্থলে 
গুরসপুত্রই জ্যেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে ।৬২-৬৬ মহাত্মা বেদবাদীগণ এই রূপনির্ণয় করিয়াছেন--দত্তক যদি 

/দত্তকপুত্র বয়সে ওরসপুত্র অপেক্ষা ন্যুন অর্থাৎ ভিল্স গোত্রের হয় এবং নিজে প্রীর্থনাপূর্বক গ্রাহকের 
অল্প, সমান অথবা অধিকই হউক না কেন, গরসপুত্র পুব্রত্ব লাভ করে, তবে সেইরূপ দত্তক পরবর্তীকালে 
সবাবস্থাতেই জ্যেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে। প্রেতকৃত্য ভিন্ন জাত ওরসপুত্রের চতুর্থ ভাগ প্রাপ্ত হইবে। যেহেতু 
ধনবিভাগাঁদি স্থলে পূর্বোক্তীবস্থাভেদে সে উরসপুত্র এই দত্তক স্বয়ং আগত, সেইহেতু সে ওরসপুত্রের সমান 
অপেক্ষ! সমান বা 'ধিকও হইতে পারে ।৬৭-৬৮ | হইবে না।৭১-৭৪ 



দ্বির্তীয় বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৭০ ] [ ততীয় সংখ্যা- দক্ষিণপান্ধিয়া যান! 

উীউীলীভাল্লান্ব্কাসগুক্জান্ব্না্থ ওপরও ! 

তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার 
উগ্য়ন ও সম্দ্ধিকল্পে মহামান্তা সরকারমহোদয়ের 
অথানুকূল্যে এই পুস্তক সলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। 

ুগ্ম-সন্পুজক-_ 

মহামহোপাধ্যায় শ্রাকালীপদতর্কাচার্ষ্য 

শ্রাশ্জীসাবভ্াার্য্যন্যায়তার্য 

বাধিক মুল মডাক ১৫*** ] | প্রতি সংখ্যা ১৫৬ 



স্বত্বাধিকারী ৫ 
জ্ীসত্যধন্মপ্রচার সঙ্ঘ 

(জয়গুরু জন্প্রদায় ) 

সহ-সন্পুজকসঙ্ঘ 

স্রীশ্যামীশঙ্কর বিদ্ভাভৃষণ 

শ্বীনারায়ণগোন্যামী ন্যায়াচাষ্য 

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 

প্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ 

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 

শ্রীরামরগ্তন কাব্য-ব্যাকরণতীথ কর্তৃক শ্রীসীতারাম 
বৈদিকমহাবি্ভালয়। ৭৩, পি, ডব্লিউ, ডি 

রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে প্রকাশিত 

ও ১৫বি, রায়বাগান প্রীটট কলিকাতা ৬ 
ইন্দুমারায়ণ প্রিক্িং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। 
১৫ই আশ্বিন, ১৩৭০ । 



নিয়মাবলি 

১। আধ্যশান্ মাসিক শান্সমনল্ল পত্র । ইহা প্রতি মাসে নিমনমিতভাবে 

প্রকাশিত হয়! আষাঢ় €জ্ুন-জ্ুলাই ) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ । 

২। এই পত্রিকায় সমুদ্রয্স সংহিতা! স্মেতি), শ্রীরামীয়ণ, শ্রীমন্ভীগবত»' মহাভারত, 
উ্ীবিধু্-পুবাণ ইত্যাদি যাবতীয় আধ্যশীক্জ্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে । 

৩। বাঁশুসরিক সভাক গ্রাহুক মুল্য ভারতে ১৫:০০ । প্রতি সংখ্যা! ১:৫০ নয়া 

পয়সা । পাকিশ্ঞঠানেও এ একই মুল্য । ভারতের বাহিরে অন্যত্র সডাঁক প্রতি সংখ্যা 
২০০, বাঙসরিক ২০"০০ । গ্রাহক-মুল্য অশ্ত্রিম দেয় । 

৪ । প্রতি বাংল! মাসের শেষ সন্তাহে পত্িকা প্রকাশিত হইবার পর এ্লাহক- 
গণের নিকট পাঠান হয় । পরমাসের প্রথম সন্তাহেও পভ্তিকা না পাইলে স্থানীয় 

ভাঁকঘরে খোজ নিয্সা পত্রিকা-কাধ্যালয়ে জানাইবেন নতুবা! পন্ত্রিকাঁপনিচালকগণ এই 

জন্য দাক্সী থাকিবেন না । কোন কারণে পত্রিক। প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইলে উক্ত 

“নিয়ম পরিবতিত হইতে পারে । ঠিকানা-পরিবর্তন এক মাস পুর্বে জানাইলে 
স্ববিধ! হয় । 

৫ । পক্র্রিকা ও বিভ্ন্কাৌপন-সংক্রান্ত বাবতীয় পত্রাদি ও টাকা-পন্সসা “সঞ্চালক-__ 

আধ্যশাক্স্, ৩৮সি, কর্ণওয়ালিশ গ্রীটু, কলিকাতা-_৬৮ এই ঠিকানাকস পাঠাইবেন । 

৬। বিশেষ অন্রোধ যে মণিঅস্ডার কুপণে ও পত্রাদিতে গ্রীহকগণ গ্রাহুক- 

নম্বর ও-নাম-ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন । 

সম্পূজক_ আধ্যশাক্স 
প্রধান কাধ্যালয় 

শ্রীলীতারামবৈদ্বিক মহাবিষ্ভালক্স 
৭৩, পি. ভক্রিউ. ভি. রোড, আলমবাজার । 

কলিকাতা- ৩৫ 



৬৭জ্ীত্রীগুরবে নমঃ 

ই ৪ী্পাল্ুতল্ল্ স্বালী 
পুক্ষরমঠ 
ভরতপুর-কুঙ 

গোৌধঘাঁট 

৮৫1৭০ 

যে মায়েরা বাবা! একে (ওক্কারকে ) সত্যসত্য 

ভালবাসে, তান্না লিত্য আধ্যশাস্ত্র পড়বে ও প্রাণপণে 

আধ্যলাস্ত্র প্রচারের ঢেফা হৃণ্রৃবে। আধ্্যশাস্ত্রের সেবায় 

জগতের মহাকল্যাণ সাবিত হবেই হবে । 

ওকান 



লোহিত-স্ৃতিঃ 

পলকপ্রার্থনাধিক্যং যা চ সা শপথাদিভিঃ ॥৭৫ 

প্রদানশপথপ্রোক্তি-মর্ধ্যাদাবাক্য-সুক্তিভিঃ। 
স্বগোত্রসংগৃহীতো যঃ প্রত্যাসন্নোহতিন্থন্দরঃ ॥৭৬ 

কাপেয়রহিতঃ সুনুস্তৎসমত্থেন কল্লিতঃ। 
বিদ্বদ্দভ্তম্থতোপায়সম্পাদিতমহাধনে ॥৭৭ 

বিভাগেচ্ছ। পালকৌরসম্ত জাতা তরী কিল। 
সম্পাদকেচ্ছনিয়তাং সাম্যাংশশ্চ বিধীরিতঃ ॥৭৮ 

অত্রোরসঃ প্রকথিতঃ ধশ্মপত্বীসমুন্তবঃ | 
দ্বিতীয়াদিুতাঃ সর্বে সুনু-পুত্রাদিশব্দিতাঃ ॥৭৯ 

ভবস্ত্েবাত্র সততমৌরসত্বং ন তেষু তু। 
এতাদৃশীয়ং মর্য্যাদ ধন্মপত্রীস্থিতৌ। তা ॥৮০ 

দ্বিতীয়াদিসমুদ্তপুত্রাণামিতি নির্ণয় | 

ধন্মপত্্যাং তু নষ্টায়াং পশ্চাৎ স্যাদ্ য! বিবাহিত! ॥৮১ 
শট পীশিীটি পেস ভা পপ শাল পাপ পপি পলা 

মার যদি পালকপিতা স্বয়ংই পুত্র প্রার্থনা করেন 
এবং “পুত্রের ধনবিভাগাদি বিষয়ে কোন বৈষম্য করিব 
না” এইরূপ শপথ করেন এবং দাঁতাও যদি এরূপ সর্তে 
পুত্র প্রদান করিতে অঙ্গীরৃত হ'ন এবং পুত্র যদি সগোন্ 
মধ্য হইতে সংগুহীত ও রূপে-গুণে সুন্দর হয়, তবে এ 
কাপেয়রহিত দত্তক গুরসপুত্রের সমানাংশভাগী হইবে। 
যদি বিদ্বান কর্তৃক দত্ত পুত্রের দ্বারা গ্রাহক মহাঁধশী 

হ'ন, তবে সেই ধনে পালকের ওরসপুতের বিভাগেচ্ছার 

উদয় হইলে সকলে সমবেত হইয়! দত্তককে সমান অংশ 
প্রদান করিবে ।৭৫-৭৮ 

এখানে গুরসপ্ুত্র বলিতে ধর্মপত্বীর পুত্রকেই বুঝিতে 
হইবে। যদ্দি ধর্মমপত্বীর পুত্র বর্তমান থাকে, তবে 
দ্বিতীয়াদি পত্বীর পুত্রগণের “সূনু', “দুত্র' প্রভৃতি নামে 
অভিহিত হইবার যোগ্যত। থাকিলেও তাহাদিগকে উরস 

পুত্র বলা যাইবে না-- ইহাই শান্্রকারগণের সিঙ্ধান্ত। . 
ধর্মপত্ধী মৃতা হইলে যে পত্বীকে গ্রহণ কনা হইবে, । 
তাহাকেও 'চিরাঁৎ ধর্পতী-শব্দে অভিহিত করা 

চলিবে। যদি ছ্িতীয়া পত্বীর ও মৃত্যু হয়, তবে স্বজাতীয়া 

৯ 

সা চাপি ধন্মপত্রীত্বং প্রাপ্রোত্যেবাচিরাৎ খলু। 
তম্তামপি চ নষ্টায়াং পুনর্ষা স্যাদ্ বিবাহিতা ॥৮২ 
কুলে সমানে সা' চাপি ধর্ম্মপত্রীত্বমর্তি | 
জ্যেষ্ঠায়াং বিদ্যামানায়াং যা দ্বিতীয়া বিবাহিতা ॥৮৩ 
পুত্রার্থ সাপি কালে চ পুত্রিণী চেত্তথা ভবে । 
তথা ন চেদ্ ভোগিনী স্তাদ্ আগ্পোতি পুরুষপ্রনূঃ ॥৮৪ 

যত্ন ধশ্মপত্বীত্বমনবাপ্যং স্ুনিশ্মলম্ । 
বহুকালন্রতাভা বাদ্ধম্মপত্রী দ্বিতীয়য়োঃ ॥৮৫ 

পুত্রসংগ্রহণে জাতে দ্বিতীয়! পুত্রিণী যদি । 
তদাপি তনয়ং সোহয়মৌরসো ন ভবেদপি ॥৮৬ 
আত্মজত্বং দক্তপুত্রে অঙ্গাদঙ্গেতি মন্ত্রতঃ | 
যতো নিক্ষিগ্তবান্ তাত; পরসঞ্জাতবিগ্রহে ॥৮৭ 

ততো দ্বিতীয়াসম্ভুতঃ তনয়স্তাদ্বশো ন তু। 

কিং স্ব্যং কামজঃ কোহপি স্্রতপুত্রাদিবাচ্যতা ॥৮৮ 
শিপ এ সিসি স্পা শাসন তিনি 

ও সমানকুলমধ্যাদাসম্পন্না তৃতীয়া পত্বীও ধর্মপত্বীত্ব লাভ 

করিবে। জ্যোষ্টা পরী বি্ভমান থাকিতে তাহার পুত্র না 
থাকায় যদি পুত্রের নিমিত্ত পুনরায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করা 
হয় এবং সেই দ্বিতীয়া পরবতী হয়, তবে সেও ধন্্পত্বীত্ব 
প্রাপ্ত হইবে; কিন্তী পুত্র যদি না হয়, তবে তাহার 
“ভোগিনী” সংজ্ঞা হইবে । দুর্লভ ও স্থুনির্মল ধণ্্পত্বীত্বরূপ 
যে ধন্ম, উহা দ্বিতীয়াদি পত্বী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেই 
লাভ করিতে পারিবে, নতুবা নহে ।৭৯-৮৪ 

জ্যেষ্ঠা ও দ্বিতীয়া পত্রী উভয়েই দীর্ঘকাল পুত্রপ্রসব 
মা করিলে যদি জ্যেষ্ঠা দন্তক গ্রহণ করার পর দ্বিতায়া 
পত্তী পুত্রবতী হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রকেও গুরসপুত্র 
বলা যাইবে না ।৮৫-৮৬ 

কারণ, গ্রাহক পিতা পরশরীরোশপন্ন হইলেও 

দত্তকপুত্রে ঘেহেতু 'অঙ্গাদঙ্গেত্যাদি' মন্ত্রের ছারা আত্মজত্ব 
অর্পণ করিয়াছেন, সেইহেতু দ্বিতীয়াদি পত্বীর গর্ভজাত 
হইলেও তাহাকে ওরস বলা যাইবে না। কিন্ত সে 
স্ৃতপুত্রাদি শব্দের দ্বারা অভিহিত হইলেও কামজ পুত্রই 
হইবে 1৮৭-৮৮ 



আধ্য-শান্ 

তন্মিন্ তিষ্ঠতি বাঢ়ং সা নৌরসত্বং প্রতিষ্ঠতি | 
আত্মজত্বঞ্চ মুখ্যেন গৌণত্বেনাখিলং তু তৎ ॥৮৯ 
প্রতিষ্ঠত্যেব কিং তেন নৌরসেন সমো৷ ভবেহু । 
জেষ্টাদ্বিতীয়য়োরারাহ পিত্রা! পুত্রঃ কৃতঃ পরঃ ॥৯০ 
উপনীতস্ততো৷ জেষ্ঠ। মৃতা৷ তম্যাঃ ক্রিয়াঞ্চ সঃ । 
অকরোদ্দন্তপুত্রস্ত ততঃ কালেন সা পরা ॥৯১ 

পুত্রং প্রাসৃত সোহয়ং চেদ্দতবোহন্যকুলজোইপি সন্। 
তগুসমাংশী ভবেদেব নাত্রকার্ধ্যা বিচারণা ॥৯২ 

জ্যেষ্ঠা্বিতীয়য়োরারাত্বাতেন চ স্বীকৃতঃ স্থৃতঃ | 
সগোত্রে। বাহসগোত্রো বা কৃতমৌক্জযাদিসৎ ক্রিয়ঃ ॥৯, 
মুতা দ্বিতীয়! তস্থাস্ত চকার প্রেতকৃত্যকমূ। 

দত্তোহয়ং স্বেন ধন্মেন ম্বতায়া মাতুরেব হি ॥৯৪ 

পশ্চাশু কালেন সা জ্যেষ্ঠ প্রাসূত যদি পুত্রকম্। 
সোহপিপুত্রোহুপি তেনৈব তুল্য ইত্যেব সূরিভিও ॥৯৫ 
কথিতো হি মহাভাগৈস্তম্মাৎড কর্মী তথাবিধমৃ। 

ধর্মপত্বীর দত্তকপুত্রও যদি থাকে, তবে দ্বিতীয়! পত্তীর 

গর্ভজাত পত্রে গুরসত্ব ও আত্মজত্ব মুখ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত 

হইবে না; গৌণভাবে আত্মজত্ব ও ওরসত্ব তাহাতে 
অবস্থান করিলেও সেই পুত্র গুরসপুত্রের তুল্য হইবে 

না। (পুত্রহীনা ) জ্যোষ্ঠা ও দ্বিতীয়া পত্বীর সঙ্মিধানে 

যদি পতি দত্তক গ্রহণ করিয়া দত্তকের উপনয়ন-সংস্কার 

করে এবং তাহার জ্যেষ্ঠা পত্বীর মৃত্যু হওয়ায় এ দত্তক 
তাহার শ্রান্ধাদদি কাঁধ্য সম্পাদন করে, তবে দ্বিতীয়া পত্বী 
পুরপ্রসব করিলেও অগ্যকুলোৎপন্ন এ দত্তকও পিতৃধনে 
এ পুত্রের সমান অংশভাগী হইবে-_এবিষয়ে অন্য কোন 

বিচার কর] কর্তব্য নহে 1৮৯৯২ 

( পুত্রহীনা ) জ্যেষ্ঠ! ও দ্বিতীয়া পত্বীর বর্তমানে পতি 
যদি সগোত্র বা অসগোত্র কোন পুত্রকে দত্তক গ্রহণ 

করে এবং তাহার উপনয্নন-সংস্কার করে এবং পরে 

দ্বিতীয়া, পত্বীর মৃত্যু হইলে তাহার প্রেতকৃত্যাদি অনুষ্ঠান 
করে, তবে জ্যেষ্ঠা পত্বী তখন পুত্র প্রসব করিলেও 

দত্তক পিতৃধনে সেই পুত্রের তুল্য অংশভাগী হইবে-- 
ইহাই বিদ্বান্গণের জিন্ধান্ত।৯৩-৯৫ 

তাদৃকৃকন্মকরো মুখ্যো ভবত্যেব তু তাদৃশম্ ॥৯৬ 

কন্ম সতিঃ প্রকথিতং তৎকর্তা ছুর্বলোহপ্যয়ম্। 
প্রবলঃ সগ্য এব স্যাদৌরসেন সমোহপ্যতঃ ॥৯৭ 
এবং সত্যন্র ভূয়্চ নিশ্চয়ং বচন চৈককম্। 
দত্তপুত্রাদত্তপুত্রসম্নিধানে পিতৃক্রিয়া ॥৯৮ 

অদত্তপুত্রেণৈব স্তাৎ কর্তব্যাহন্যেন নৈব হি। 

ধর্মমপত্ব্যাঃ প্রাবল্যম্ 

জ্যেষ্ঠপত্ত্েব না পত্তী ধর্মপত্র্যপি সা পরা ॥৯৯ 
মুখ্যো বৈদিককৃত্যানাং নান্যা তত্সদৃশী ভবে | 
ধন্মপত্বীসমুদ্ভূত ওরমশ্চাত্মজশ্চ সঃ ॥১০০ 

বংশোদ্ধরণ কর্তৃত্বসর্বধর্মমসমাশ্রয়ঃ। 

ন ততসম£ পরস্তার্, তদন্যে কামজাঃ স্মৃতাঃ ॥৯০১ 

সর্বে ধন্া ধন্মপত্যাঃ সকাশাণ্ড সম্ভবপ্তি হি। 
পাকষজ্ঞাঃ সপ্ত তেহপি হবিরধজ্ঞাস্তথৈব চ ॥১০২ 

ইহাতে কর্মেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। যে পুর 
মৃত পিতামাতার শ্রাদ্ধীদি অনুষ্ঠান করিবে, তাহারই 
মুখ্যত্ব সূচিত হইবে। এজন্য দত্তক গুরসপুত্র হইতে দুর্বল 
হইলেও পিতৃধনে তাহার শুধু শ্রাদ্ধাদি কৃত্যামুষ্টানপ্রযুক্ত 
গরসতুল্যতাই সিদ্ধ হইবে ।৯৬-৯৭ 

এরূপ হইলেও এখানে একটি কথা মনে রাখিতে 
হইবে যে, যেস্থলে দত্তকপুত্র ও গরসপুত্র উভয়ে বর্তমাঁন 
থাকিবে, সেস্থলে পৈতৃককর্ট্ে গুরসপুত্রেরই মুখ্য 
অধিকার, দন্তকের নহে । 

ধর্্মপত্বীর শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন। 
ঘিনি জ্যষ্ঠপত্বী, তিনিই ধর্ম্পত্বী, তিনিই বৈদিক 

কম্মে মুখ্যাধিকারিণী; অন্য পতী কোন অবস্থাতেই 
তৎসদৃশী নহেন। ধর্ম্মপত্বীর গর্ভজাঁত পুত্রই ওরস ও 
আত্মজ পুতে এবং সে-ই বংশোদ্ধারকারী ও সকল ধর্দের 
আশ্রয়; অন্য পত্বীর পুত্রগণ কামজ পুত্র হওয়ায় কখনও 
তাহার তুল্য নহে ।৯৮-১০১ 

সকল ধর্মই ধর্ম্মপত্বীর নিকট হইতেই উৎপন্ন হ্ইয়! 
থাকে । সাতপ্রকার পাঁকযজ্জ, হবিজ, সপ্ত সোমসংস্থা, 
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সোমসংস্থাঃসপ্সংস্থাঃ নিত্যনৈমিত্তিকাঃ সবাঃ। 
সহম্রসংখ্যাঃ কাম্যাশ্চ যজ্ঞেষ্টিপশুকাদয়ঃ ॥১০৩ 
অহীনাঃ ক্রতবশ্চাপি সত্তাস্তে বিবিধাঃ পুনঃ । 
ধর্মপত্থ্যনলাজ্জাতান্তেযামৌপাসনম্ত তু ॥১০৪ 
প্রথমঃ কথিতঃ সত্তিঃ মুখং প্রবর উত্তমঃ | 
তৎসম বিদ্যাতে ভূমৌ মূলভূতশ্চ কারণমূ্ ॥১০৫ 
তাদৃশস্তাস্ত করণং ধন্মপত্তেব মুখ্যভূঃ | 

তদধীনা বহৃয়ঃ স্থ্যস্ত্মাৎ সা সন্ধ্যয়োদ্বয়োঃ ॥১০৬ 

সীমাসন্ধি প্রদেশে ন গচ্ছেদেব সর্বথা । 
নদীপাথঃ পরং পারং ন গচ্ছেদেব সর্বথ| ॥১০৭ 
যর্দি মোহেন সা গচ্ছেদ্ বহুয়ঃ সদ্য এব বৈ। 

লৌকিকত্বং প্রাপ্র,বন্তি তম্মাত, সরিতং নদীম্ ॥১০৮ 
মহানদীমল্পনদীং যত্বাম্নাতিত্রমেত বৈ। 
নহ্যন্তরণমাত্রেণ ধন্মপত্্য। বিশেষতঃ ॥১৯০৯ 

পত্রীমাত্রস্ত সামান্যাৎ সজাতেরপি কেবলমূ। 
পন্ষবন্তে। বহুয়স্তে প্রদবন্ত্যাশ্ড ত্ক্ষণা্ ॥১১০ 

৮ স্পাপীশিশাশীীশীিীশীীশি শশী পি শি 

নিত্য ও নৈমিত্তিক যজ্ঞসমূহ, সহত্রসংখ্যক কাম্য 
যাগ, পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যজ্ঞ, অহীন ক্রতুদমূহ, বিবিধ 
প্রকার সত্রযাগ প্রভৃতি ধন্মপত্বীর বিবাহাগ্সিতেই 
সম্পাদিত হয়। উত্তম প্রবরকে যেমন মুখ্য বলা হয় 
এবং এজন্য গোত্রতুল্য, তেমনই ধন্মপত্বীর অশ্মিই 
ওপাঁসনকর্্বের মুখ্য ধিষ্ঠান। এজন্য এ অগ্নির 
কারণীভূতা ধম্মপত্তীকেও ধর্মের মুখ্য কারণ বল! হয়। 
এজন্য ধর্মপত্ী অগ্নিরক্ষার নিমিত্ত কখনও উভয় সন্ধ্যায় 

অগ্ির সীমাসদ্ধিস্থলে গমন করিবে না এবং নদীজলে 

অথবা! নদীর পরপারে যাইবে মা ।১০২-৭ 

যর্দি মোহবশতঃ ধন্মপত্তী এ সকল স্থানে গমন করে, 

তবে শ্রোতামি তত্ক্ষণাৎ লৌকিকাগ্রিতে পরিণত হইবে। 
এজন্য ধর্মপত্তী কখনও ক্ষুত্র নদীই হউক আর 

মহানদীই হউক, তাহা অতিক্রম করিবে না। যদ্দি সে 

এরূপ করে, তাহা হইলে পতীমাত্রের সাদৃশ্য ও 
সজাতীপ্নতাবশতঃ অগ্মিসমূহ পক্ষবিশিষ্ট হইয়া তত্ক্ষণাৎ 
সেই স্থান হইতে উড়িয়া যান ।১০৮-১০ 

তম্মাদত্যল্পললিলকুল্যাগোম্পদমাত্রকাঃ। 
সরিৎল্লানায় গন্তব্যা ন ভবেত, তথা কিল ॥১১১ 
যদি মোহেন স! পত্রী অত্যল্পনলিলামপি। 

কুল্যারূপামতি্বল্পবিশালাং পাদমাত্রতঃ ॥১১২ 
হসন্তরেয়াং (?) হেলার্থং লঙ্ঘয়েচ্চ তু সর্বদা | 

অবস্তা অপি তাদৃশ্যাঃ পরে পারেহতিবাল্যতঃ ॥১৯৩ 

অপ্যেকপাদং পুর্বং বা! নিক্ষিপেত্তাবতৈব হি। 
পুনঃসন্ধানমিত্যুক্তং বহ্েরস্তেতি তজ্জগুঃ ॥১১৪ 

ধন্মপত্তযতিরিক্তানাং তাদৃশো নিয়মে! ন ছি। 
ংসর্গহোমাণ পরতঃ পত্বীনামিতি নিশ্চয়ঃ ॥১১৫ 

ংসর্গহোমো যাবত, ন কৃতঃ হ্যাতদা পুনঃ । 

তাবত্ত, তাসাং সাম্ীনামবনায়ায়মেব বৈ ॥১১৬ 

নিয়মঃ কথিতঃ সন্ভিঃ সংসর্গাথ পরতঃ পুনঃ । 
এতাদৃশস্ত নিয়মন্তবত্যস্তাবশ্টাকো৷ ন তু ॥১১৭ 
তল্মাদ্ দ্বিতীয়াদি ভার্্যা বিশেষাণাঞ্চ সানিশম্। 
শরণং বিশ্রামস্থানং সর্ববৈদিক কণ্মণঃ ॥১১৮ 

পপ এআ পপি ্পাশীশিশপাসিশরীট িপাস্পীশী সপ শি ৭ পা 

যদি মোহবশতঃ ধন্মপত্রী অল্পজল! বা বহুজল! নদী 

বা কুল্যা (প্রণালী ) অতিক্রম করে অথবা বিশাল 

নদীতে একপাদমাত্র স্থানেও সন্তরণ করে কিংবা 

হেলাপূর্বক শআোতম্বতী নদী উল্লঙ্ৰঘন করিয়া পরপারে 

যায় বা উহার মধ্যে একপাদনিক্ষেপ করে, তবে 

পুনরায় তাহার পতিকে অগ্মির আধান করিতে হইবে। 
ধম্মপত্রীভিন্ন অপর পতীগণের সম্বন্ধে এরূপ নিষেধ 

নাই। তবে সকল পতীর অগ্নিসমুহ ধন্মপত্ীর অগ্নিতে 
সংস্থ্ট করা হইলে তাহাদের সম্বন্ধেও এ নিষেধগুলি 

প্রযোজ্য হইবে ।১১১-১৫ 

যে পর্্যস্ত সংসর্গহোম কর না হয়, সেই পর্যন্ত এ 

সাগিকের জন্য নিয়মগুলি অগ্নিরক্ষার জন্য বিহিত 

হইয়াছে; সংসর্গহোৌম কর! হইলে পর এ নিয়মসমূহের 
পালন অত্যাবশ্যক নহে ।১১৬-১৭ 

স্থৃতরাং ধর্ম্মপত্তী দ্বিতীয়াদি পত্ীগণের পক্ষেও সর্বদাই 
পরম শরণ এবং সকল বৈদিক কর্মের বিশ্রামস্থল।১১৮ 

যদি ধর্ম্মপত্বী সমীচীনা (সজাতীয়া), সতী ও 
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যদি সা স্তা সমীচীনা ধশ্মপত্বী সতী শিবা । 

তয় সমুস্তারিতা? স্থ্যঃ সর্বাভার্্যাঃ পরাস্ত যাঃ ॥১৯১৯ 

যদি সা স্তাদপ্রগল্ভ! কর্ধজ্ঞ! কর্্মনাশনী | 
ধশ্মান্ত সিদ্ধির্ন স্যাদিত্যেবং ধণ্মমানসমূ ॥৯২০ 

অথাপি তস্ত যো! বহিঃ সদা রক্ষ্যশ্চ সুন্মমতঃ। 
সহি প্রধানে! ধন্মন্ত মুখ্যশ্চৌপাসনঃ শিবঃ ॥১২১ 

তন্মিন্নেবৌপাসনেহন্যবহহয়ঃ শান্্বর্মনা | 
ংযোজ্যাস্তদভাবে তু দিন্তীয়াগ্তনলেহল্লকে ॥১২২ 

স্থালীপাকং পিতৃশ্রাদ্ধমাধানং সোম এব বা। 

কর্তৃং ন শক্যতেহতীব কৃতং যদ্যকৃতং ভবে ॥৯২৩ 

প্রথমায়াং ধণ্মপত্্যাং দূরগায়াং কদাচন। 
প্রাপ্তেষু শ্রাদ্ধরকৃত্যেষু সগ্তঃ সন্ধানকম্ম ত₹ ॥১২৪ 

কৃত্ব। তম্মিন্ বাঁতিহোত্রে তানি কর্মাণি চাঁচরে । 

দ্বিতীয়াগ্যনলেম্বেবং বিদ্যমানেষু চে পুনঃ ॥১২৫ 
অমন্জকেণ হোতব্যং অন্যথা কন্ম নশ্টাতি | 

কঞ্চিৎ কালং ধর্ম্মপত্রী ম্বধন্মেণ স্থিতা ততঃ ॥১২৬ 

মঙ্গলময়ী হ'ন, তবে তাহার দ্বারাই অপর পত্বীগণও উদ্ধার 

প্রাপ্ত হইবেন ।১১৯ 

যদি ধন্ধপত্বী অপ্রগল্ভা, কর্মে অজ্ঞা এবং 

কন্নীশিনী হ'ন, তবে গুহীর ধণ্ম সিদ্ধ হয় না; কিন্তু 

তাহা হইলেও তাহার অগ্সিকে সযত্রে রক্ষা করিবে; 

কারণ, এ আগ্নিই ওঁপাঁসনাদি সকল কর্মে মুখ্য ও 

মঙ্গলময় ।১২০-২১ 

সেই ওপাসন অগ্লিতেই শান্মবিধি ভল্ুসাঁরে অন্য 
অগ্নিগুলি সংযৌজিত করিলে ; কারণ, দ্বিতীয়াদ পতীর 

অগ্নিতে স্থালীপাক, পিক্শ্রীদ্ধ, আঁধান, সোমযাঁগ প্রভৃতি 

কিছুই করা যাঁইবে না, করিলেও উহারা অকৃতই 

থাকিবে ।১২২-২৩ 

ধর্মপত্ী যদি কখনও কোন কারণে দূরে গমন করেন 

এবং সেই সময় শ্রান্ধকাল উপস্থিত হয়, তবে তণ্ক্ষণাত 

নূতন অগ্সির আধান করত সেই অগ্নিতে শ্রাঙ্ধাদি কৃত্য 

চি্ব্যামোহরুক্ক্রোধাহপন্মারাদিকুবুদ্ধিভিঃ | 
ভর্ভতারমপি লংলঙ্ঘ্য ভ্রষ্টা তৃচ্ছাতিচারিণী ॥১২৭ 

যাতা যদি তদা তস্যাস্তমগ্রিং ধার্য্যধন্মতঃ | 
বিদ্যমান সমিন্নিষ্ঠমথবাত্মনি সংস্থিতমূ ॥১২৮ 
তর্ভৎকালেষু সংপ্রাপ্তশ্রাদ্ধেযু চ তথা পুনঃ । 

পিত্রোশ্চ মাতামহয়োরর্শাদিষু চ কৃৎস্রশঃ ॥১২৯ 
নিত্যনৈমিতিকেন্বেবং স্থালীপাকেষু মন্ত্রতঃ 
হুত্বাজ্যং ব্যাহ্ৃতিভির্বৈ সর্বচিত্তপ্রপূর্বকম্ ॥১৩৭ 
তন্মিন্নেব গ্রধানাগ্নৌ তানি কম্মাণি চাচরেণু। 
অতিদুষ্টেতি যাব সা ত্যজ্যতে মন্ত্রসংস্কৃত। ॥১৩১ 

তেনৈব বহ্ছিনা দাহং প্রাপ্যতে ঘটতাড়নাণু | 
তাবভ্তন্মিন্ পাবকে তু তন্ভত্তী পিতুরাব্দিকম্ ॥৯৩২ 

স্থালীপাকং তথাধানং যচ্চান্যদূপি বৈদিকম্। 

সংপ্রাপ্তমখিলং কুর্য্যাদ্ বিবাহো যদি বা পুনঃ ॥১৩৩ 

ঘট প্রহরণাভাবে কর্তব্যত্বেন নিশ্চিত) | 
তন্মিন্ বহ্ছো৷ বিদ্যমানে সমিধ্যাত্মনি বা সদ ॥১৩৪ 

সম্পাদন করিবে; অথবা দ্বিতীয়াদি পত্বীর অগ্নিতেও 

অমন্ত্রক উহার অনুষ্ঠান করিবে; নতুবা কণ্্ম নাশপ্রাপ্ত 
হইবে। ধর্্মপত্বী যদি কিছুকাল সাধবীভাবে অবস্থান 
করত (কাঁমাদির দ্বারা) চিত্তের ব্যামোহ, রোগ, 

ক্রোধ, অপস্মীর অথবা কুবুদ্ধিবশে ভ্রধটা হইয়া 
পতিকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া! যায়, তবে সেই 

বিদ্কমীন অগ্রিকে সমিধানুতি দ্বারা সযত্বে রক্ষা! করিবে ; 

পিতা-পিতামহাদির শ্রান্ধাদিকাল ও নিত্য-নৈমিত্তিকাঁদি 
যজ্কম্প্ উপস্থিত হইলে প্রথমে ব্যাহ্ৃতি হোম করত 

একর্গুলি পত্ীবিহীন হইয়াই অনুষ্ঠান করিবে ; কারণ 

মন্ত্রংস্কিতা হইলেও অতিছুষ্টা নারীকে পরিত্যাগই বিধেয়্ 
এবং এইরূপ অবস্থায় পত্বীহীন হইয়াও কন্ধানুষ্ঠান 

করা চলিবে ।১২৪-৩১ 

পরিত্যক্তা সেই ধর্মপত্বীর মৃত্যু হইলে ঘটতাড়না- 
পূর্বক সেই অগ্নির দ্বারাই তাহার দাহ করা চলিবে। 
তাহার মৃত্যুর পূর্বপর্য্স্ত সেই অশ্নিতে শ্থালীপাক, আধান 



লোহিত-্থৃতিঃ ১১ 

বিদ্যমানং মন্ত্রমুখাৎ পুনঃ সন্ধ্যায় বা ততঃ। 

তন্মিন্ বহেঈী বিবাহোহয়ং দ্বিতীয়ো মন্তরপুর্বকঃ ॥১৩৫ 

কর্তৃব্যত্বেন বিহিতো ন চেদ্বানস্তরং পুনঃ 
তন্মিম্নে চ সংসর্গহোমং কুর্ধ্যাদ্ যথাবিধি ॥১৩৬ 

কিমর্থমেবমিতি চে সা ভ্র্টীপি ততুস্তবঃ। 
বহ্ছিঃ শিবো ন সন্ত্যাজ্য আত্মগাম্যেব বৈ যতঃ ॥১৩৭ 

সোহযমেব প্রধানোহগ্নিঃ যজমানস্য কেবলম্ । 

গাহস্থ্যদায়কঃ শ্রীমান্ ব্রহ্গচর্ধ্যনিবারকঃ ॥১৩৮ 

প্রবলস্তেন কথিতস্তম্মিন সতি ততঃ শিবে। 

মুখ্যাগ্রাবাতনি পরে তমনাদৃত্য কেবলম্ ॥১৩৯ 
বহিহং গারস্থ্যদং দিব্যং পত্তীপ্রদ্বেমতো জড়ঃ। 

যদ] পত্বী গতা ভ্রষ্ট। তদা সোইপি বিভাবন্থুঃ ॥১৪০ 

নষ্ট এবেতি নিশ্চিত্য দুবুদ্ধা শান্তরবন্ম তৎ। 
অজ্ঞাত্বেব জড়ে! জাড্যং প্রাপ্য ভুষ্টধিয়া বৃথা ॥১৪১ 

এবং অন্যান্ত কালপ্রীপ্ত বৈদিক কর্ম্মগুলি অবশ্যই অনুষ্ঠান 
করিবে । ভ্রম্টা ধন্মপত্বীর মৃত্যুর পর যদি এ অগ্নিতে 
শবদাহ ও ঘটপ্রহরণ করা না হইয়া থাকে এবং পুনরায় 
যদি বিবাহ কর্তব্য বলিয়। নিশ্চিত হয়, তবে উক্ত ধর্ম 

পত্বীর অগ্রিতেই পুনরায় বিবাহ হইতে পারিবে অথবা 

আত্মাতে নিত্য-বর্তমীন অগ্নিকে মন্ত্র দ্বারা গ্রস্থালিত 

করিয়া কিংবা পুনরায় অগ্ন্যাধান করিয়া সেই অগ্নিতে 

মন্ূর্বক বিবাহ হইতে পারিবে ।১৩২-৩৫ 

বিবাহ যদি কর্তব্য বলিয়া নিশ্চিত না হয়, তবে এ 

প্রধানাগ্সিতেই যথাবিধি সংসর্গহোম করিবে 1১৩৬ 

«এ কিরূপ বিধি”? এইরূপ আশঙ্কার নিরসনকলে 

বলা হইতেছে-_-পরবর্তীকালে ভ্রষ্টা হইলেও বিবাঁহকালে 
ভ্রষ্টা না থাকায় তকালগৃহীত অশ্মি- পত্তী ভ্রষটা হইলেও 
বিশুদ্ধ ও মঙ্গলময় থাকিবে । যেহেতু এ অশ্নি নির্দোষ চাঞ্চালত্ব প্রাপ্ত হইবে। 

দ্বিতীয়াগ্রিমুখাদ্ যদ্যৎ কণ্মম ভ্রান্ত্যা করোতি চেশু। 
ব্যর্থমেব ভবেম্ননং ফলদং ন ভবেদপি ॥১৪২ 

শ্রদ্ধাদি ত্যাগদোধষায় পাত্রমেব ভবেদৃঞ্রবমূ। 

তি তম্মিন্ প্রধানাগ্রৌ বাত্বন্যন্রাশুশুক্ষণৌ 8১৪৩ 

দ্বিতীয়াগ্ঠনলে লৌকিকত্বেনৈব সমে স্থিতে। 
অমন্সেণেব হোতব্যে সমন্ত্রেণ কৃতং তু চেৎ ॥১৪৪ 
ব্যত্যয়েন কৃতং তচ্চ তৃষ্ণীং ন গ্রভবিষ্যতি । 
পিত্রোঃ শ্রাদ্ধে তথা ব্যর্থে জাতে তৎপরমেব বৈ॥১৪৫ 

সছ্যশ্চণ্ডালতা সা' স্যাদনিবার্ধ্যা স্থুরৈরপি | 

পুনর্মোহেন তম্মিন্ বৈ দ্বিতীয়াগ্যনলেহল্পকে ॥১৪৬ 

প্রাধান্যেনৈব নিশ্চিত্য তানি কর্মাণি মোহতঃ | 
কৃতানি চেদ্ বৈদিকানি কা বা তম্ত গতির্ভবে€ ॥১৪৭ 

আদাবেকাং গতিং কৃত্বা পুর্বাগ্নেঃ শান্ত্বত্মরণা | 

স্বাকারং বা ন চেত্যাগং পশ্চাৎ কুর্ধ্যাৎ সবাদিকমৃ॥১৪৮ 

দ্ধন্পত্ী যখন ভ্রষ্টা হইয়াছে, স্থৃতরাং তাহার অশ্মিও 
নষ্ট হইয়াছে” এইরূপ নিশ্চয় করত শাস্ত্রবিধির অজ্ঞতা- 

বশতঃ বুদ্ধির জড়তা প্রযুক্ত ছূর্বদ্ধিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি 
যদি উক্ত অশ্নিকে অবহেল! করিয়া. দ্বিতীয়াদি পত়্ীর 
অগ্নিতে কন্খা অনুষ্ঠান করে, তাহার সেই কর্দ্দ ব্যর্থ 

হওয়ায় ফলদায়ক হইবে না এবং শান্ত শ্রদ্ধাহীন হওয়ায় 

অবশ্য সে দোষভাঁজন হইবে । উক্ত প্রধানাগ্রি বর্তমান 

থাকিতে যদি আত্মনি্ঠ অগ্নিতে অথবা দ্বিতীয়াদি 
পত্তীর লৌকিকাগ্লিতুল্য অমন্ত্রক হোতব) অগ্সিতে মন্ত্র 
পূর্বক কর্ম্ানুষ্ঠীন করে, তবে বিপরীতভাবে কৃত কর্ণ 
তুষ্তীন্তাবেও গ্রভাববিস্তীর করিবে না এবং সেজস্া 
এ পিত্রীদি শ্রীদ্ধকণ্মী ব্যর্থ হইবে এবং তাহার 
ফলে সে তশ্ক্ষণা দেবতাগণেরও অপ্রতীকার্য্য 

এখানে এরূপ আশঙ্কা হইতে 

আত্মাতে বর্তমান, সেইহেতু উহ! পরিত্যাজ্য নহে এবং | পারে_ পুনরায় যদি এ ব্যক্তি মোহবশতঃ দ্িতীয়াদি 
শীমান্, গাহশ্থ-সম্পাদক ও ব্রহ্ষচর্্য-নিবারক এ অগ্নিই 
প্রধান এবং অপর অগ্নিসমূহ হইতে প্রবল বলিয়া কথিত 

হইয়াছে । সুতরাং এরূপ গাহস্বসম্পাদক দিব্য মুখ্য 

অগ্নি বর্তমান থাকিতে কেবল পরত্বীর প্রতি বিদ্বেববশতঃ 

পত্ধীর অপ্রধান অগ্সিকে প্রধানাগ্রি মনে করিয়া 

_উহীতেই সকল বৈদিক কর্ম নির্বাহ করে, তাহা হইলে 
তাহার কি গতি হইবে? ইহার উত্তরে কোন 

কোন বেদজ্ঞজ আচাধ্য বলেন--যে অগ্নিকে পুর্বে 



১২ আর্ত-ান্ 
ইত্যেবং কেচন প্রাহ্ছরাচার্য্যা ব্রহ্মবাদিনঃ | 
বস্ততস্তত্র নিক্ক্ধং প্রবদামি স্্খায় বৈ ॥১৪৯ 

আত্মস্থং বৈদিকাগ্রিং তং ভষ্টায়ৈ ন কদাচন। 
দাতুং বৈ শক্যতে তৃষীং দত্তশ্চেদাশুশুক্ষণিঃ ॥১৫০ 
তাদৃশায়ৈ শপত্যেনং ঘটধ্বংসাৎ পরং ক্রু,ধা। 
সপ্রাণাং পতিতাং ভার্য্যাং সমুদ্দিশ্যৈব পাবকমূ ॥১৫১ 
শুদ্ধমাতোকশরণং বুদ্ধিপূর্বং কথং শুচিমৃ। 
দাতুমিচ্ছত্যয়ং মুঢঃ মামিত্যেবং স্ুছুঃখিতহ ॥১৫২ 

ভবত্যয়ং বায়ুসখা তম্মাত্বাং ঘটতাড়নে। 

লৌকিকেন দহেদ্ বৈশ্বানরেণৈব ন চান্যতঃ ॥১৫৩ 
প*চাৎ পুর্বোথিতে বহ্ছো স্বাত্মন্যেব স্থিতে শিবে। 
দ্বিতীয়াসম্তবং বহিং সংস্জ্য বিধিবস্ততঃ ॥১৫৪ 
তম্মিম্নেবানলে সর্বং কন্মাজাতং তু বৈদিকম্। 
কুর্ধ্যাদেব বিধানেন ন চেদ্দোষে মহান্ ভবে ॥১৫৫ 

শী পি ০ শট শি সিল 

ধর্্মপত্ীর বিবাহের সময় শাস্ত্রামুসারে সংস্থাঁপিত করা৷ 
হইয়াছে, হয় উহাকে ল্পীকার করিতে হইবে 
নতুবা উহাকে ত্যাগ করত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে। 
১৩৭-৪৮ 

বস্তুতঃ এখানে যাঁহা নিকৃষ্ট (স্থমীমাংসিত ) সিদ্ধান্ত 

হইবে, তাহাই সকলের কল্যাণের জন্যা বলিতেছি, আত্বস্থ 
বৈদিকাগি ভ্রষ্টা নারীর শবদাছের জন্য তুস্কীস্তীবেও 
কখনও দিবে না। অগ্নিগ্রদান করিলেও এ ঘটধ্বংসের 

( যে ঘটে অগ্নি রাখা হয়, এ ঘটের ধ্বংসের ) অনন্তর 

উক্ত ভ্রষ্টা পত্বী ও তাহার জীবিত পতিকে অগ্নি 

শাঁপ প্রদান করেন এবং “পরম পবিত্র আমাকে কেন 

বুদ্ধিপূর্বক এ ভ্রষ্টার শবদেহে প্রদান কর! হইল” 
এই বলিয়া অগ্নি অত্যন্ত দুঃখিত হ'ন। স্থৃতরাঁং ভ্রষ্টা- 

নারীর শবকে এ অশ্সিতে দাহ না করিয়া লৌকিক 

অগ্নিতেই দাহ করিবে ।১৪৯-৫৩ 

পরে পৃর্বোখিত এ অগ্নিতে দ্বিতীয়াদি পত্বীর আশ্মিকে 
সংস্ফ্ট করিয়া এ সংস্ষ্ট অগ্রিতেই বিধিপূর্বক সকল 
বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান করিবে, নতুবা মহান্ দোষ 
উত্পক্ন হইবে ।১৫৪-৫৫ 

ছুশ্চারিত্র্যাৎ পুর্বমেব সমুদ্ভূতঃ স্বৃতঃ শুভঃ । 

নির্দোষ এব স্বীকার্ধ্যঃ সৈব ত্যাজ্যা মনীষিভিঃ ॥১৫৬ 

তদৃদ্ধং চে সমূস্ভুতঃ তস্তা গর্ভা তু শাবকঃ। 
সতাং গ্রাহ্স্ত ন ভবেদিতি বেদাস্তশালনমূ ॥১৫৭ 

ঘট প্রহারাণ্ড পরতঃ তশ্প্রকৃত্যা চ তাং ততঃ | 
দগ্ধ] শ্রাদ্ধং চ নির্ব্ত্য সকৃদেব স্বয়ং ততঃ ॥১৫৮ 

শুদ্ধো ভবেন্সচেভুষ্ীং স্থিতেহন্মিন বৈ তথা কিল। 
শ্রোত-স্মার্তাদিকৃত্যানাং নাধিকারী ভবেদয়ম্ ॥১৫৯ 
্রষ্টায়াং পতিতায়াং বা শ্বৈরিণ্যাং সূদি দৈবতঃ। 
জাতায়ামপি ততপত্ব্যাং ত্যাগং কুর্য্যাদতক্দ্রিতঃ ॥১৬০ 

শান্দ্রমার্গেণ বিধিনা তমগ্রিং পরিগৃহ বৈ। 

ত্যক্ত। তাং বিধিন! পশ্চাদ্ ভুয়ো! ধন্্ার্থমেব বৈ ॥১৬৯ 

আহরেদ্ বিধিবন্দারান্ অগ্নীংশ্চৈবাবিলম্বযন্। 

পঞ্চাগ্রযে। ব্রাঙ্গণম্ত পঞ্চ দারাশ্চি শান্্রতঃ ॥১৬২ 

পত়্ী দুশ্চরিত্রা হইবার পূর্বে যে পুত্র জন্মিয়াছে, 
সে পুত্র শুদ্ধ হওয়ায় তাহাকে গ্রহণ করিয়া ভ্রষ্টা- 
মাত্রকেই পরিত্যাগ করিবে ।১৫৬ 

্রষ্টা হইবার পর যদি এ পত্বীর কোন পুত্র উৎপন্ন 
হয়, তবে এপুত্র গ্রাহ হইবে না-_ইহাই বেদান্তের 
অনশন ।১৫৭ 

ঘটপ্রহারের পর সেই স্বাভাবিক রীতি অনুসারেই 

ভষ্টা নারীকে দাহ করত একবারমাত্র উহার 

শ্রাদ্ধ করিয়া পতি শুদ্দিলীভ করিবে; কিন্তু যদি 

শ্রাদ্ধাদি কিছুই না করিয়। তুফীস্তাবে অবস্থান করে, 
তবে এঁ ছবিজ শ্রোত ও স্মার্তকণ্মে অধিকারী হইবে 

না।১৫৮-৫৯ 

যদি দুরদৃষ্টবশতঃ ধর্্পত্ী ভ্রষ্টা, পতিতা ব! 
স্বেচ্ছাচারিণী হয়, তবে আলম্য না করিয়া তৎক্ষণাৎ 

তাহাকে পরিত্যাগ করিবে; কিন্ত্র উহার অশ্িকে 

বিধিপূর্বক রক্ষা করত ধর্ম্ানুষ্ঠানের নিমিত্ত পুনরায় 
বিবাহ করিবে এবং অবিলম্বে অগ্নিও গ্রহণ করিবে । 

১৬০-৬১ 

ব্রাহ্মণ শান্দ্রবিধি অনুসারে স্বজাতীয় পাঁচটি পত্বী 



লোহিত-স্যৃতিঃ ১৩ 

স্বজাতৌ৷ বিহিতাঃ সন্ভিস্তেষু দারেষু ধর্ম | 
ধতুগাম্যেব তু ভবেত্তাদূশেন হি কর্মণা ॥১৬৩ 
অয়ং ভবেদ্ ব্রহ্মচারী সদ৷ নিত্যবিশেষণঃ | 
প্রজার্থং মৈথুনং কুর্বন্ তাভিঃ সম্প্ার্থযন্নতি ॥১৬৪ 
পুনঃ কুর্বংস্তথা নাপি চ্যবতে ব্রহ্মচর্য্যতঃ | 
্রক্মচর্য্যৈকপংসিদ্ধিঃ পত্বীপঞ্চকসংস্থিতৌ ॥১৬৫ 
সিধ্যতে ব্রাহ্মণস্তৈব খতুকালাভিগামিতঃ | 
সত্রীকামপুর্তিকরণাদ্ ব্রহ্মচর্ধ্যং কর্দাচন ॥১৬৬ 
ক্ষয়মাপ্পোতি নৈবেতি তে প্রাহুত্র্ষবাদিনঃ | 
পত্বীনাং করণং প্রোক্তং পঞ্চানাং স্যাৎ কৃতে 

যুগে ॥১৬৭ 
চাতুর্বণ্যবিবাহোহপি মাসেন শ্রাদ্ধলতক্রিয়া 
অশ্বালস্তো গবালস্তো ভার্ষ্যান্তরপরিগ্রহঃ ॥১৬৮ 

দেবরাদি ন্বতোৎপত্ভিবিধবাগর্ভধারণম্। 
এবমাদীনি চান্যানি কম্মাণি ন কলৌ ক্ষিতৌ ॥১৬৯ 

॥ দাশ বিধপুত্রাঃ ॥ 
প্রশস্তানীতি নোঢুহি তথা দ্বাদশপুত্রকান্। 

গ্রহণ করিতে পারিবে । খতুকালে পত্বীগণের দ্বারা পুনঃ 
পুনঃ প্রাথিত হইয়া গৃহস্থ দি পত্বীতে গমন করে, তবে 
গৃহস্থ ব্র্মচর্য্য হইতে চ্যুত হয় ন|; কারণ, পুঝ্রোত্পাদনের 
জন্য প্রীধিত হইয়া ধতুকালমাত্রে পত্রীগণের মাত্র কামনা- 
পৃ্তির জন্য পুনঃ পুনঃ অভিগমন করিলেও উহাতে 
গৃহস্থের ব্রন্মচর্য্যের হানি হয় নাঁ_ইহা ব্রহ্মবাদীগণ 
বলিয়াছেন। স্বজাতীয় পাঁচটি পর্য্যন্ত পত্বীগ্রহণের কথা 

যাহা বলা হইয়াছে, উহা! সত্যযুগের জন্যই বিহিত বুঝিতে 

হইবে ।১৬২-৬৬ 

কারণ চতুবর্ণের স্ত্ীগ্রহণ, মাংসের দ্বারা শ্রাদ্ধ, অশ্বালত্ত 

( অশ্থমেধ-যজ্জ ), গবালভ্ত ( গোমেধযজ্ঞ ), দ্বিতীয়ভাব্যা- 

গ্রহণ (প্রথমপত্বীর জীবিতাবস্থায়), দেবরের দ্বারা 

পুত্রোৎপাঁদন, বিধবার গর্ভধারণ অর্থাৎ বিধবার বিবাহ 

এই সকল কর্মই কলিযুগের জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
১৬৭-৬৯ 

তত্রাদৌ ক্ষেত্রজো দুষ্টঃ স্বপত্ত্যামন্যযসম্ভবঃ ॥১৭০ 

সগোত্রেণেতরেণাপি তাবুন্ছে শান্ত্রনিন্দিতৌ | 
ন্বম্মিন্ ব্যাধ্যাদিন গ্রন্তে সতি সান্যেন সঙ্গতা ॥১৭১ 

যেন কেনচিদজ্ঞাতা গর্ভং ধৃত্ব। রহম্তাতি | 

প্রসূতে যং স্থতং সোহয়ং স্থতো গুটজনামকঃ ॥৯৭২ 

পিতৃমাত্রেণ মংজ্ঞাতজননো ব্যভিচারজঃ | 

পিতৃণাং সর্বনরকপ্রদঃ পাপালয়ঃ খলঃ ॥১৭৩ 

বন্ধবন্ধু প্রভেদেন দ্বিবিধোহয়ঞ্চ কথ্যতে | 

যা বিবাহাৎ পুর্বমেব জারলঙ্গতিতঃ কিল ॥১৭৪ 

গর্ভে ধুতেহথ তচ্ছিহ্রৈজ্ঞত্বা সত্বরমেব বৈ। 

বিবাহিতা পিতৃভ্যাং হি দত্বা বৈ যন্ত কম্তচিৎ ॥১৭৫ 

অকী্যৈকভয়াৎ সগ্ভঃ সা প্রসূতে তু ষং স্থৃতমূ। 

কানীন ইতি বিখ্যাতঃ পুনশ্চায়ং তথা পরঃ ॥১৭৬ 

প্রকারান্তরতঃ প্রোক্তঃ স্ুতে কন্যৈব যং স্ৃতমূ। 
সোহয়ং তথাবিধশ্চাপি প্রথিতস্তেন ছুর্জনিঃ ॥১৭৭ 

দ্বা্শবিধ নিন্দিত পুত্র 

এঁ কন্মগুলি যেমন কলিযুগে নিন্দনীয়, তেমনই 

বক্ষ্যমাণ দ্বাদশপ্রকার পুত্রও সর্দাই নিন্দনীয়। প্রথম 
ছুষ্টপুত্র হইতেছে ক্ষেত্জ-পুত্র ; নিজের পত্তীতে অন্যের 

দ্বারা! উত্পন্ন পুত্রকেই ক্ষেত্রেজ পুত্র বলে ।১৭০ 

এই ক্ষেত্রজ-পুত্র আবার সগোত্র ও অসগোত্রজনক- 
ভেদে ছুই প্রকার। পতি ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত 

অবস্থায় স্ত্রী গোপনে অন্যের সহিত সঙ্গতা হইলে ঘে 
পুত্র উৎপন্ন হয়, উহাকে গুট়জ পুত্র বলে ।১৭১-৭২ 

পতির ভ্ভাতসারে অন্যের সহিত ব্যভিচারের দ্বারা 
পত্তীতে উৎপন্ন পুত্রকে ব্যভিচারজ পুত্র বলে। এ 
পাঁপিষ্ঠ খলপুত্র পিতৃপুরুষগণের নরকপ্রাপ্তির কারণ। 
এই ব্যভিচারজ পুত্র আবার বন্ধু (পিসতুত ও 
মাসতুত ভাই প্রসূতি) ও অবন্ধুজনকভেদে দ্বিবিধ । 
যে নারী বিবাহের পূর্বেই জারদঙগবশতঃ গর্ভধারণ 



১৪ 

তশ্মাতা পতিতা পশ্চাদ্ যস্ত কম্ত বিবাহিতা | 

কুলদ্্যসচ্চরিত্র। সা! গুহ্পাপাতিনিন্দিতা ॥১৭৮ 

তুচ্ছেন যেন কেনাপি ভর্তুরূপেণ সঙ্গতা | 

তজ্জায়াপতিভাবঞ্চ পশ্ঠতাং ধারয়ন্ত্যপি ॥১৭৯ 

প্রসূতে তং স্থুতং চাপি স্বীকৃত্য চ ততঃ পুনঃ । 
পালয়স্ত্যপি নিছু পুত্রব্ পৃথিবীতলে ॥১৮০ 

সাধবীষু চ সতীষেবাহং কাচিদদিতি বাদিনী। 
স্বস্ুতানাং সণ্কুলেধু বহুকালে গতে শনৈঃ ॥১৮১ 
দুরদেশস্থিতৈর্বন্ধুজাতৈঃ সন্বন্ধ্যমায়য়! | 

বিদ্বমানাতিচপল] তেন পুত্রেণ সৎকুলান্ ॥১৮২ 
মহাত্মানো নাশযন্তী তৎপুত্রস্তাদৃশো হয়মূ। 

কানীনস্তরপরঃ পাগী নিন্দিতো৷ ব্রা্গণোভমৈঃ ॥১৮৩ 
অক্ষতায়াং ক্ষতায়াঞ্চ জাতৌ সুছুর্ভগৌ মতৌ। 

করিয়াছে, বিবাহের পর গর্ভলক্ষণদর্শনে তাহ! জানিতে 

পারিয়া তক্ষণাৎ তাহাকে তাহার পিতামাতার নিকট 

অথব] অন্য কাহারও নিকট অকীত্তির ভয়ে প্রদান করিলে 

তদবস্থায় সেই নারীর গর্ভজাত সন্তানকে কানীন-পু 

বলে। এইরূপ কন্যাবস্থায় অন্প্রকারে অর্থাৎ দেবতা 

প্রভৃতির দ্বারা উৎপন্ন পুত্রকেও কানীনপুত্র বলে; 
এঁ পুত্র ইহলোকে “ছুর্জনি' বলিয়। খ্যাত হয় ।১৭৪-৭৭ 

এ কানীন পুত্রের জননীও পরে অন্য কাহারও সহিত 
বিবাহিতা হইলে পতিতাঁই হইবে । বাহিরে সচ্রিত্রার 

মত অবস্থান করিয়া গুহাপাপকারিণী কুলদ্বী এবং 

অতিনিন্দিতা কোন নারী যদি অতিতুচ্ছ যে কোন 

একটি পুরুষের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীভাবে বাস করত কোন 
পুত্র প্রসব করে এবং তাহাকেই নিজ পুত্র বলিয়া 
স্বীকার করত নির্দোষ পুত্রব্ড পালন করিয়া বহু দিন 
পরে দূরদেশস্থিত আত্মীয়স্বজনের সহিত পুত্রের দ্বারা 

সন্ধন্ধ স্থাপন করত অতিচপল। হইয়াও সাধবীর মত 

অবস্থান করে, সেই নারী এ পুত্রের দ্বারা সমস্ত কুলকে 
নাশ করিয়া থাকে৷ পূর্বোক্ত কানীন পুত্রও এপুত্রতুল্য 

পাপী ত্রাহ্মণোত্তমগণের দ্বীরা অতিনিন্দিত 1১৭৮-৮৩ 

আধ্য-শান্ত 

তৌ। চাপি নিন্দিতৌ পাপো পুত্রবাহো 
প্রকীত্তিতৌ॥১৮৪ 

অকীন্ভিকারকৌ বন্ধুজনানাং দূষিতৌ খলো৷ | 
অতিনৈচ্যং গতৌ হেয়ো ধ্মশান্প্রদুষিতৌ ॥১৮৫ 

পিতৃদোসৈকজননৌ ন যোগ্যো যস্ত কম্তচিত | 

দত্তস্তোরসমমভাগঃ | 
দতঃ পিতৃভ্যাং দত্তাখ্যঃ সাপেক্ষাভ্যাঞ্চ সদ্বিধঃ | 

তথৈব নিরপেক্ষাভ্যাং তত্রাগ্যন্ত তুরীয়ভাক্ | 
তত্তো যো! নিরপেক্ষাভ্যাং নকাশা পালকন্ত বৈ॥১৮৬ 

সোহয়ং বৈ সমভাগী স্যাৎ পশ্চাজ্জাতৌরসেন বৈ। 

দম্পত্যোরেব তন্দানেহধিকারস্তৎুপ্রতিগ্রহে ॥১৮৭ 

দম্পত্যোরেব নান্যস্ত যতের্বা ব্রহ্মচারিণঃ | 

অকলব্রস্থ-তগসামীপ্যমকলত্রস্ত চ বা তথা ॥১৮৮ 
৮ শশী 2 শী শশা 

অতিবাঁল্যে বিবাহিতা নারী ক্ষতযোনি অথবা 
অক্ষতযোনি অবশ্থীয় অন্যপুরুষের সংসর্গে যে দ্বিবিধ 
পুত্র প্রসব করে, এ পুত্র পাপিন্ট, নিন্দিত ও পুত্রবাহা 
হইবে। উহার আত্মীয়ন্বজনের অকীণ্তিকাঁরী, দূষিত, 
খল, অতিনীচ, হেয়, ধর্্শান্্দৃষ্টিতে দোবযুক্ত এবং 
পিতার দোঁষমা্রেরই উৎপাদনকারী হইবে; এজন্য 
উহার! পুত্রনামের যোগ্য নহে । সাপেক্ষ ( অর্থাকাগক্ষাদি 

প্রযুক্ত ) দম্পতি কর্তৃক প্রদত্ত যে দত্তক, সে পালক- 

পিতার ধনে গওরসপুত্রের চতুর্থভাগ এবং নিরপেক্ষ 
দম্পতি কর্তৃক প্রদত্ত দত্তক ওরসপুত্রের সমান ভাগ 
পাইবে । জীবিত দম্পতিরই পুত্রের দান বা প্রতিগ্রহে 
অধিকার ।১৮৪-৮৭ 

দম্পতিরই দত্তকপুত্রগ্রহণে বা দানে অধিকার 
আছে; অন্যের নহে। যতি (সন্যাসী), ব্রহ্মচারী, 

অবিবাহিত স্নাতক, বিবাহিত হইয়া স্্রীসাম্লিধ্যশূহ্য, বিধবা, 
বানপ্রনস্থ, অশুচি (জাতাশোচী ), অনুপনীত, মৃতাশোচী 
এবং ব্রতস্থ ইহাদের পুত্রদানে বা পুত্রগ্রহণে অধিকার 
নাই। যদি ইহারা কখনও কোন পুত্র দান বা গ্রহণ করে, 
তাহ! হইলে এঁ পুত্র বিক্রীত পুত্র বলিয়া! গণ্য হইবে। 

০ সপ 



বিধবা! নাধিকারঃ প্রদানগ্রহণেহপি বা। 
বানপ্রস্থস্তাশুচের্বানুপনীতেঃ কদাচন ॥১৮৯ 
তদ্বসৃতকিনশ্চাপি ব্রতিনে নাধিকারতা | 
বিক্রীতঃ কথিতশ্চৈবং পিতৃভ্যাং তাদৃশৈরপি ॥১৯৭ 
নির্বাহকেণ জোষ্ঠেন পিতৃব্যেন তথৈব চ। 
পিতামহেন তৎপত্যা! তথা মাতামহেন চ ॥১৯১ 

স্বয়ং ক্রীতশ্চ কথিতঃ পুত্রঃ কৃত্রিমলংজ্ঞিকঃ । 
স্বয়ংদত্স্ত দর্ভাত্বা স্বপোষণপরঃ খলঃ 1১৯২ 

সহোটুজস্তথাপ্যন্পুত্রঃ শাস্ৈকনিন্দিতঃ | 

গর্ভে বিন্নোন্যাঙ্গহেতুঃ পিতৃণাং নরৰ প্রদঃ ॥১৯৩ 

স কানীনঃ পুনরপি সগোত্রেণ সমুন্তবঃ | 
অতিপাপী স চণ্ডালাদধিকোহস্পুশ্য এব সঃ ॥১৯৪ 
স্লরণীয়ে। ন বাচ্যোহয়ং বংশমজ্জনকারকঃ | 
অপুত্রেণ পরক্ষেত্রে নিয়োগোত্পাদিতঃ সুতঃ ॥১৯৫ 
উভয়োরপ্যসৌ রিকৃথী পিগুদাতা চ ধর্্মতঃ | 
হৈন্যন্য্সৈকনিলযঃ পুত্রোহয়ং কণ্চন স্মৃতঃ ॥১৯৬ 

পেপাল এ পাপী শপে এল শশী 

এরূপ অনধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত পুত্রকে জ্যেষ্ঠ 
ভাতা, পিতৃব্য, পিতামহ, পিতামহী এবং মাতামহ 

সকলেই বিক্রীত কৃত্রিমপুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়া 

থাকেন। স্বীয় ভরণপোষণের নিমিত্ত যে পুত্র স্বপপং 

নিজেকে পুত্ররূপে বিক্রয় করে, সেই সহোটজ খলপুত্র 

শান্তরমাত্র-মিন্দিত, বংশের নীচতা সম্পাদক অথাৎ 

অমধ্যাদীকর এবং পিতৃপুরুষগণের নরকপ্রাদ ।১৮৮-৯৩ 

পূর্বোস্ত কানীন পুত্র যদি সগোত্রের দ্বারা! 

উৎপাদিত হয়» তবে সেই কানীন পুত্র অতি পাপিষ্ঠ 

এবং চগ্ডাল হইতে অধিক অস্পৃশ্য ; বংশের নিমজ্জন- 

কারী এঁ পুত্রের স্মরণ ও উহার সহিত বাক্যালাপও 

নিষিদ্ধ। অপুত্রক কর্তৃক পরক্ষেত্রে নিয়োগের দ্বারা 

উত্পাদিত যে পুত্র, সে অপুত্রক ও ক্ষেত্রী উভয়েরই 

ধর্মতঃ পিগুদাতা ও ধনভাগী হইবে; কিন্তু এ পুত্র 

উভয়েব্সই কুলের হীনতা সম্পাদন করিবে ।১৯৪-৯৬ 
৯১১ 

লোহিত-স্থৃতিঃ ১৫ 

পিতৃভ্যাং যঃ সমুতস্থফ্টো মহাদোষসনুদ্বেঃ | 
গ্রাহকেণ স্বীরুতো যঃ মোহপবিদ্ধ ইতীরিতঃ ॥১৯৭ 

ত এতে নিখিলাঃ পুত্রাঃ সূত্রকারৈর্মহাত্মতিঃ। 
হুঃখাদনঙ্গীকৃতাঃ স্থ্যঃ মহান্যায়ৈকসম্তবাঃ ॥১৯৮ 
চরমন্তপবিদ্ধস্ত কতাকৃত ইতীরিতঃ | 

তন্মাদ্ দ্বাবেব তৌ প্রোক্তৌ তনয়ৌ 
শান্দ্রবিশ্রুগতৌ ॥১৯৯ 

নরকোভ্ভারকৌ সগ্চো জন্মনৈব ন কন্মণা । 
আত্মজশ্চাপি দৌহিত্রঃ সমানৌ পেতৃকেহনিশম্ ॥২০০ 

কদাচিদধিকশ্চাপি দৌহিত্রস্তনয়াদতি | 

দৌহিত্রাতনয়স্তদদধ্রিঃ কেষু কন্মন্থ ॥২০১ 

গুরসো ধন্মপত্বীজস্ত-্সমঃ পুত্রিকান্থতঃ । 
পুত্রভাবে যস্য বা স্াৎ কাদাচিৎকেন কারণাৎ ॥২০২ 

পুত্রসংগ্রহণং সগ্ভঃ কর্ত;মাশড ন শক্যতে। 
চিরকাল প্রতীক্ষাদৌ তৎপিত্রোঃ কামপুরণম্ ॥২০৩ 

মহাঁদোষসমুদ্ভুত জানিয়া দম্পতি ধদি অন্যকে ব্বপুত্র 

দান করে, তবে অন্য কর্তৃক গুহীত এ পুত্র “অপবিদ্ধ 
নামে অভিহিত হইবে ।১৯৭ 

পূর্বোক্ত সকলপ্রকার পুত্রকেই সূত্রকার মহব্িগণ-- 
অতিছুঃখেও পুত্ররূপে অঙ্গীকারের অযোগ্য বলিয়া 

কীর্তন করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে যে চরম অপবিষ্ক, 
উহাকে “কুতাকৃত' বলা হইয়াছে অর্থাৎ পুত্র হইলেও 
অপুত্রবু বলা হইয়াছে । এজন্য আত্মজ ও দৌহিত্র এই 
ছুইপুত্রকেই শান্ত্রকারগণ পুত্র বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । 
এই ছুই পুত্র জন্মমাত্রই পিতৃপুরুষগণকে নরক হুইতে 
উদ্ধীর করে; কোন কর্মসম্পাদনের প্রয়োজন হয় 

না, স্থৃতরাং ইহারাই পৈতৃককন্মে সমান অধিকারী । 
কোন কোন কন্মে পুত্র হইতেও দৌহিত্র অধিক, আবার 

কোন কোন কর্মে দৌহিত্র হইতেও পুত্র অধিক হইয়া 
থাকে । ধন্মপত্নীর পুত্রকেই ওরসপুত্র বল! হইয়াছে। 
পুত্রিকাপুত্র গরসপুত্রের তুল্য, কেননা কন্যার গর্ভজাত 
পুত্র আমার পুত্র হইবে, এইকূপ অঙ্গীকার করাইয়াই 
কন্যাকে প্রদান করা হইয়াছে ।১৯৮-২০২ 



১৬ 

তত্প্রাধিতপ্রদানস্ত শপথোক্ত্যাদিকম্ততঃ | 
জনানাং পুরতো হোমঃ পশ্চাচ্ছপথবাচনম্ ॥২০৪ 

তস্তৈতস্য তু কৃত্মস্ত তত্তগুকালে শনৈঃ শনৈঃ। 
অত্যন্তূঃখং স্থক্রু,রমন্ুভূযু সভার্ধ্যকঃ ॥২০৫ 

তং সংগৃহ্ বিধানেন জাতকর্মাদিকঞ্চ তৎ। 
কৃত্বোৎসবো! ননু তুয়ন্তন্ত মৌগ্জযাদিষু ন্বয়ম্ ॥২০৬ 
পশ্চাজ্জাতে ধর্মপত্ত্যাং তনয়ে বা তদৈব বৈ। 
দ্বিতীয়।য়াং তৃতীয়ায়াং স্বকীয়োতুপত্তিমাত্রতঃ ॥২০৭ 
পূর্বকালগৃহীতং তং কুমারং শুদ্ধচেতসমূ । 
অপি তুষীং দ্বেষ্টি কিল তম্মাদন্যস্থৃতং হঠাৎ ॥২০৮ 
সংগৃহ্ চোভয়ন্রাপি ভ্রষটং কৃত্বা স্বয়ং ততঃ | 
অত্যন্তপাতকাবাস-মিথ্যাবাক্যবিশেষবান্ ॥২০৯ 

সমুদ্দিশ্ট দিবারাত্রং প্রলপন্ ছুর্মনাঃ পরম । 

রাজাজ্ঞাপাত্রভূতৈশ্চ সজ্জনৈরতিদুষিতঃ ॥২১০ 

দত্তকগ্রহণ সহসা করিবে না। বহুকাল প্রতীক্ষা 
করিয়াও যদি পুত্র না জন্মে, তখন দত্তকপুত্র গ্রহণ 
করিবে। কারণ, দাতা গ্রহীতাকে শপথ করাইয়া পুত্র 
দিবেন এবং গ্রহীতাকেও সর্বসমক্ষে হোম ও পরে 
'স্বকীয়ধনভাগে কোন বৈষম্য কর! হইবে না* এইরূপ শপথ 

করিয়াই পুত্রগ্রহণ করিতে হইবে । এই প্রকার নানারূপ 

দুঃখকর ব্যাপার থাকায় দীর্ঘকাল পুত্রাভাবজনিত 
ছুঃখভোগ করিয়া তবে পত্বীর সহিত বিধিপুর্বক পুুত্রগ্রহণ 
করিবে! পুন্রগ্রহণ করিয়া উহার জাতকন্ম, অন্নপ্রাশন, 

চুড়াকরণ, উপনয়নাঁদি সংক্কার করিবে ।২০৩-৬ 

দেখিতে পাওয়া যায়-_-এঁরূপভাবে যথারীতি 
পুত্রগ্রহণ করিলেও পরবর্তীকালে নিজের ধন্মপত্বী অথবা 
দ্বিতীয়াদি পত্বীর গর্ভে স্বকীয় পুত্র উৎপন্ন হইলে 
&ঁ গ্রীহক-পিতাই দত্তকপুপরকে আত্মজ-সম্তান হইতে 
পৃথক্ মনে করিয়া হঠাৎ মনে মনে দ্বেষ করিতে আর্ত 
করে ।২*৭-৮ 

সেইহেতু গৃহীত অগ্যপুত্রকে জনককুল ও গ্রহীতৃকুল 
হইতে ভরে করিয়া স্বপ্ং নরকবাসী ও মিথ্যাবাদীরপে 
পরিচিত হয়। সেই পুত্রকে উদ্দেশ্বা করিয়া এ দুম্দনাঃ 

| 

ূ 

আধ্য-শাষ্র 

সংলঙ্ঘ্য মিত্রবাক্যানি ব্ন্ধুবাক্যানি ভুরিশঃ | 
তৃণীকুর্বন্ ছুষ্টবা ক্যসহজ্রেণায়মল্পকঃ ॥২১১ 
তুচ্ছে' দৃষ্যঃ প্রভবতি তন্মধ্যে চ পুনঃ পুনঃ | 

তাড়িতো ধিক্তো রাজকীয়ৈঃ পুস্তিঃ 
হেয়ভূতশ্চ ভবতি তম্মাৎ পুত্রস্ত সংগ্রহম্ | 
প্রকুর্বান্ত্যেব বিদ্বাংনঃ পুত্রাভাবে তু মুখ্যতঃ ॥২১৩ 

দৌহিত্রে সতি সোহয়ং স্যাৎ পুন্রতুল্যস্ততোহধিকঃ | 
ন তন্য হোমঃ কর্তৃব্যো গ্রহণং ন 5 মন্ত্রতঃ ॥২১৪ 

ক্রিয়াঃ কাশ্চিন্ন সন্ত্যত্র জাতকন্মাদিকাঃ পরাঃ | 
তনয়োৎ্পভিসময়ে খ্বর্ণৰানাদিকং পরণ্ ॥২১৫ 

যদ্যভ্তদে তদখিলং যত্বপাধ্যং ন বিদ্যতে | 
স বা নূনং কৃতে কিঞ্চিৎ পুনরপ্যতিবার্ধকে ॥২১৬ 

অস্তৈব পুরতো দৈবাহ পুত্রে জাতেহথবা তদা । 
জাতং তমেনং দৌহিত্রো মাতুলো মম সম্প্রতি ॥২১৭ 

দিবারাত্র প্রলাপোক্তি করে । অনেক সময় এরূপ দেখা 

যায় যে, তাহার এরূপ মনোবৃত্তি-দর্শনে সজ্জনগণ, 

রাজপুরুষবৃন্দ, মিত্র ও বন্ধুগণ তাহাকে বুঝাঁইলে এবং 
নিন্দা করিলেও সে সকলের কথা তৃণবৎ অগ্রাহা করিয়া 

এঁ দৃত্বকপুত্রের প্রতি দুর্বাক্য ও দুর্যবহাঁর প্রয়োগ 
করিয়া থাকে এবং তাহার ফলে সেই ব্যক্তি রাজকীয় 

পুরুষগণের দ্বারা লাঞ্ছিত ও ধিক্কৃত হইয়া অবস্থান 
করে ।২০৯-১২ 

এজন্য বিদ্বান্গণ কোনরূপ পুত্রজন্মিবার সম্তাবনা 
না থাকিলেই দত্তকগ্রহণ করিবে। দৌহিত্র পুত্রতুল্য বা 
পুত্র হইতেও অধিক হওয়ায় তাহার গ্রহণে মন্ত্র 
প্রয়োজনীয় নহে, হোমও প্রয়োজনীয় নহে ।২১৩-১৪ 

দৌহিত্রের দ্বারা মাতামহাদির পিগুদান যেমন 
নির্বাহিত হয়, তেমনই অনেক ব্যয়ও করিতে হয় না, 
যেমন জাতকণ্মাদি ক্রিয়া ও ন্বর্ণদানাদির ব্যয় মাতামহকে 

করিতে হয় না।২১৫ 

এই দৌহিত্র বর্তমানে অতিবাদ্ধক্যে ষদি মাতামহের 
কোনও পুত্র জন্মে তথাপি কোন অনর্থের সম্ভাবনা 
নাই; কারণ, এঁ দৌহিত্র “আমার একটি মাতুল হইয়াছে” 

তঃ ॥২১* 



লোহিত-স্মৃতিঃ ১৭ 

সঞ্জাত ইতি সম্তোষপুর্ববকং তোষয়িষ্যতি | 
তয়োশ্চিত্ং স্ববন্ধূনাং পশ্চাজ্জাতোহপ্যয়ং 

শিশুঃ ॥২১৮ 

সঞ্জাতমাত্রঃ পরমঃ সর্বপ্রাণেন সম্ভতম্ । 

প্রপালযতি স্বপ্রাণাধিকতো৷ মানয়ন্নতি ॥২১৯ 

মানিতঃ পালিতঃ সম্যক তেনৈবং সতি সোহপ্যতি। 
প্রীত্যৈব সততং পশ্যন্ প্রতিষ্ঠত্যেব সর্বদা ॥২২০ 
তস্মাদ্ দৌহিত্রতুলিতো নাস্তি পুত্র জগতত্রয়ে । 

দৌহিত্রে সতি পুত্রপ্রতিগ্রহাভাবঃ 
দৌহিব্রোপত্তিমাত্রেণ তৎকুলদ্য়সম্তবাঃ ॥২২১ 
উত্তারিতাঃ সছ্য ইব ভবেয়ুর্নাত্র সংশয়ঃ। 
তামভ্যনুজ্ঞাং ভাষ্যায়াঃ পুত্রসংগ্রহহেতবে ॥২২২ 
ন দগ্াৎ সতি দৌহিত্রে ঘ্রিয়মাণঃ স্বয়ংপতিঃ | 
আপন্নিবারকঃ সোহয়ং আপৎসাপুত্রশূন্যতা ॥২২৩ 
এক এব ভবেন্গনং ছুহিতাতনয়োহথিলৈঃ | 
দৌহিত্রে সতি পু্রস্য গ্রহণং ন সমাচরে€ ॥২২৪ 

জানিয়া আনন্দিতচিন্ডে মাতুল ও মাতাঁমহের চিত্তকে 
তোধিত করিবে ২১৬১৮ 

পরবর্তীকালে উত্পন্ন হইলেও এ শিশু জন্মিবামাব্রই 
নিজ জ্ঞাতিগণেরও আনন্দবর্ধন করিবে এবং সকলের 

প্রাণাধিক হইয়া সকলকে যথোপযুক্ত সন্মান প্রদর্শনপূর্বক 
পালন করিবে। এইরূপে এ পুত্র কর্তৃক সম্মানিত ও 

পালিত হইয়া বৃদ্ধপিতাঁও ( দৌহিত্রের মাতামহ ) সর্বদা 
অত্যন্ত আনন্দ ও প্রতিষ্ঠালীভ করিবেন ।২১৯-২০ 

দৌহিত্র বর্তমানে পুক্র-প্রতিগ্রহে নিষিদ্ধ 
সুতরাং ত্রিভুবনে দৌহিত্রতুল্য কোন পুত্র নাই। 

দৌহিত্রের উৎপত্তিমাত্রই পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় 
কুলই উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়-_-ইহাতে সংশয় নাই। স্থতরাঁং 

দৌহিত্র বর্তমান থাকিতে মুমুর্ধূ পতি ও পত্বীকে দত্তক- 
পুত্রগ্রহণে অনুমতি দিবেন না; কারণ দৌহিত্রই আপদ্ 
হইতে উদ্ধার করে এবং আপঘুকালে পুক্রশুন্তা পুরণ 

অজাতপুত্রস্তেনৈব পুত্র্যয়ং ধর্্মাতো মতঃ | 
অবিভক্তো! জ্ঞাতিভির্যস্্পুত্রো দৈবযোগতঃ ॥২২৫ 
মৃতশ্চেন্তস্ত তে সর্বে তন্মুখেনৈব ততক্রিয়াঃ। 
মন্ত্ৈঃ কারযিতব্যাঃ স্থ্যরন্যথা পাপভাগিনঃ ॥২২৬ 

জ্ঞাতয়ঃ প্রভস্ত্যেব তত্ক্রিয়ামাত্রতোহস্ত বৈ। 
তদ্দ্রব্যভাকৃত্বং ন ভবেদবিভক্তা যতস্তু তে ॥২২৭ 

বিভক্তান্তে খলু তদ ভবেযুর্যদি তেন বৈ। 
পুর্বং মৃতে ন চেত্তেষাং জ্ঞাতীনাং তু ন কিঞ্চন ॥২২৮ 

লেশমাত্রং হি কিমপি ধশ্মতো৷ ন ভবেদ্ ধ্রবম্ | 

দ্রেব্যং স্বৃস্ত যদ্বা তৎসর্বং পুত্রীতস্ত বৈ ॥২২৯ 

স্বীয়মেব ভবেমসুনং তন্মাজ্জাতেহখিলা ভূবি। 
দৌহিত্রে ভগ্নমননঃ নষ্টকাম! গতশ্রিয়ঃ ॥২৩০ 
ভবন্তি কিল ভূয়োহপি কেচিদ্দুষ্উজনাস্তরাম্। 
পরদ্রব্যাপহর্তীরো নিত্যচৌর্য্যৈকবৃভয়ঃ ॥২৩১ 

কথং জ্ঞাতেবিভক্তস্ ধনং তৃষ্তীং দুরাশয়াঃ | 
কদ| কেন বরিষ্যাম ইতি চিন্তামন্থিতাঃ ২৩২ 

করে। স্তরাং দৌহিত্র বর্তমানে দত্তকগ্রহণ বিধেয় 
নহে ।২২১-২৪ 

অপুত্রক ব্যক্তি দৌহিত্রের দ্বারাই পুত্রবান্ হয়। 
জ্ঞাতিগণের সহিত অবিভক্ত কোন অপুত্রক পুরুষের 
যদি দৈববশে মৃত্যু হয়, তবে জ্াতিগণ মুখ্যাধিকানী 
ক্রমে তাহার গু্ধদেহিক কৃত্য মন্ত্রপাঠপূর্বক সম্পাদন 
করিবেন, না করিলে পাঁপভাগী হইবেন; কারণ 
ওর্ধদেহিক কৃত্য সম্পাদনের হ্বারাই জ্গাতিগণের জ্ঞাতিত্ব 

সিদ্ধ হয়; কিন্কু যেহেতু তাহার! অবিভক্ত, সেইহেতু 
তাহারা ধনাদির অংশভাগী হইবেন না।২২৫-২৭ 

আর যদি জ্বাতিগণ তাহার সহিত বিভক্ত হু'ন, তবে 

মৃত্যুর পূর্বে বা পরে জাতিগণ কেহই তাহার কিক্িন্মাত্র 
বন্তুরও স্বত্বলীভ করিবেন না; কারণ তাহার দৌহিত্র 
থাকিলে সে-ই ধর্দুতঃ তাহার সকল ধনের অধিকারী 
হইবে। এজন্য দৌহিত্র জন্মিলে জ্কাতিগণ ভগ্মমনোরথ 
হইয়৷ জ্ীতিধনে হতাশ হইয়। থাকেন ।২২৮-৩৭ 



১৮ আর্য্য-শীস্ত 

অনতানি চ বাক্যানি প্রলপস্তস্ততস্ততঃ | 

সতাং প্রদ্বেষিণোহতীব বর্তন্তে পাপিনো জড়াঃ ॥২৩৩ 

তাম্সিত্যং ধাম্মিকো। রাজা বিচার্ধ্য শঠবুদ্ধিকান্। 

ধর্মেণ চারমুখত; তথা ব্যাভাষণাদিন! ॥২৩৪ 

তেমাং পরেষাং বিছুষাং ধন্মঙ্ছানাং মিথোক্তিতঃ | 

বিচারসৃক্ষয়া বৃদ্ধ্যা মমালোচ্য ততঃ পরম্ ॥২৩৫ 

স্বীকৃত্য দগ্ডযিত্ব। চ ছীতুকৃত্য চ তদা তদ! | 
রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েদ্ দুষ্টান্ সতঃ সম্যক্ প্রপুজয়েৎ॥২৩৬ 
দ্ান-মানাদিন! নিত্যং তেনাস্তা স্ুমভাতবনঃ | 

ভূতি্যশো ভগশ্চায়ুর্বদান্তেহমহমঞ্জীসা ॥২৩৭ 
অপুত্রধনমাত্রে স্থ্যজ্ঞতিয়ে নিত্যমেব বৈ। 
দৌহিতব্রাজমনে যত্বাদ্ধত্,ং মত্তা ভবস্তি বৈ।২৩৮ 

পাপসপ্পপপসপ্পজন (8৯৯ পিপিপি সপত পাশাপাশি পার 

কিন্তু কোন কোন পরব্রব্যাপহারী নিত্যচৌর্্যপরায়ণ 
এমন ছুষ্টজ্ভাতিও থাকে, যাহারা দুরাশয়তাপ্রযুক্ত কখন 
কিভাবে কাহার দ্বারা এ অপুত্রক জ্ঞাতির ধন লাভ 
করিবে- এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া সর্বদাই নানারূপ 

মিথ্যা ও প্রলাপবাক্য বলিতে থাকে এবং তজ্ডন্য সেই 
জড়বুদ্ধি পাঁপিষ্ঠগণ সভ্জনগণের দ্বেষের পাত্র হয়। 
ধাঁদ্মিক রাজ গুপ্ুচরের যুখ হইতে ইহাদের ছুষ্টবুদ্ধি ও 
মিথ্যা-প্রলাপাঁদি ভাষণ অবগত হইয়। ধর্মান্ধ বিদ্বীন্গণের 

দ্বারা তাঁহাঁদের ছুষ্টকর্ষের বিচার করত দগুদানপূর্বক 

রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবেন এবং সজ্জনগণকে 

সর্বদাই পূজিত ও সম্গানিত করিবেন- ইহাতে সেই 

মহাত্া রাজার নিত্যই যশঃ, এঁশর্ধ্য ও আয়ু বন্ধিত 

হইবে। দৌহির না থাকিলে অপুত্রকের ধনে জ্ঞাতিগণ 

অধিকারী হইবে। কিন্তু দৌহিত্র জন্মিলে জ্বাতিগণ 

ভগ্রমনোরথ হইয়া নিত্যই ছুঃখপ্রাণ্ড হইয়া থাঁকেন। 

পতি না থাকিলে (ধনবতী) পুত্রহীনা (বিধবা 

নারী) আপহুকালে শশুর, শাশুড়ী ও পিতামাতার 

অন্ুমতিক্রমে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারে; কারণ 

পুত্রশৃন্ততা একটি মহতী আপত্-_ইহা মনু বলিয়াছেন। 

এজন্য দৌহিত্রকে আপন্সিবারক পুত্র বলা হইয়াছে। 
পিতা ও ভ্রীতার অনুমতি থাকিলেও বিধবা তখনই পুত্র 

দৌহিব্রজননে সম্ভো! নষ্টকামাস্তথ! পুনঃ। 
অনিশং নিত্যছুঃখাশ্চ কম্মলং প্রাপু,বস্তি চ ॥২৩৯ 

শাশ্রা-শ্বশুরয়োঃ পিত্রোঃ পত্যভাবে ততঃ পুনঃ। 
অভ্যনুক্ঞা প্রদানেহস্থ অপুত্রিন্যা। বিপদ্যপি ॥২৪০ 

সঙ্গচ্ছতে কদাচিভ, পুণ্য গ্রহণ কম্্মণঃ। 
অধিকারো মনুপ্রোক্ত আপৎ সা পুত্রশূন্যতা ॥২৪১ 
আপন্নিবারক? সোহয়ং দৌহিত্রস্তস্য চোদিতঃ। 
বিধবা বা পিতৃত্রাতৃকৃতা পুত্রগ্রহে তু যা ॥২৪২ 

অভ্যনুজ্ঞ! জ্ঞাতিমতাং চেদ্ বন্ধংনাঞ্চ গ্রামিণাম্ । 

জনানামপি শিষ্বাণাং শ্রোতৃণামপি কৃতসরশঃ ॥২৪৩ 
যুক্তত্বেনৈককষ্ট্যাচ্েতথাস্তিতি মনোর্মতম্। 
তদ। তু গ্রহণং জ্ঞাতে্নান্তস্য তু কথঞ্চন ॥২৪৪ 

- শশীপসীটাসাশীট শিক ও চক পপ শপ 

গ্রহণে অধিকারিণী হইবে, যখন জ্ভাতি, বন্ধু, গ্রামবাসী 
জন, শিষ্য ও উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ সকলেই একবাঁক্ো 

তাহার পুত্রগ্রহণে সম্মতি দিবে; তখন জ্ঞাতিপুত্র গ্রহণ 
করিতে পারিবে, অন্য কাহারও পুত্র গ্রহণ করিতে 
পারিবে না; অগ্থা বিধবার দত্তকপুত্র গ্রহণ করা 
চলিবে না ।২৩১-৪৪ 

অপুত্রক দম্পতি পুত্রগ্রহণে ইচ্ছক হইলে নিজের 

জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার একটিমাত্র পুত্রকেই দত্তকরূপে 
গ্রহণ করিবে; কিন্তু পিতার একমাত্র পুত্রকে দত্তকরূপে 
গ্রহণ করা চলিবে না।২৪৫-৪৬ 

এইরূপ কাহারও জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ পুত্র কিংবা পঙ্গু, 
মুক, চিররোগী, অন্ধ, বধির, র্ীব ও শ্থিত্রী ( শ্বেতকুষ্ঠী) 
এই সকল পুত্রকে কখনও দত্তকরূপে গ্রহণ করিবে 

না, গ্রহণ করিলেও পুপ্রগ্রহণ ব্যর্থই হইবে । কারণ, 
ওরসপুতরও যদি পঙ্গু, মুক, জড় প্রভৃতি হইয়া জন্মগ্রহণ 
করে, তবে তাহাদেরও পিতৃধনে অধিকার হইবে না, 
কেবল ভোজন-পানাদি দ্বারাই তাহারা ভরণীয় হইবে। 
যেহেতু বেদমন্ত্রের দ্বারা বৈদিক কর্দ্মের অধিকার- 
প্রীপ্তিই পিতৃধনের অধিকারপ্রাণ্ির কারণ, সেইহেত 

এঁ্ূপ পুত্রের উৎপত্তি পিতৃপুরুষগণের কোন অদৃষ্টসাধন 
করিবে না; জতরাং উহার নিষ্প্রয়োজনীয় হওয়ায় 
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কদাচিদপি পুত্রস্থয গ্রহণে সমুপস্থিতে | 
অপুক্রিগোস্তদা ভ্রাতৃমধ্যে জ্যেনটান্ত্যয়োঃ কিল ॥২৪৫ 
একন্ত গ্রহণং কাধ্যং ধর্মতো যস্থ কম্ত বা। 
গ্রহণং ত্বেকপুন্রস্ত সর্বেঘামপ্যসম্মতম্ ॥২৪৬ 

ন জ্যেষ্টস্ত কনিষ্ঠস্ত পঙ্গোম্মকিম্তারোগিণঃ। 
অন্ধন্ত বধিরন্তাপি ব্লীবন্তয খ্রিত্রিণোহপি বা ॥২৪৭ 

গ্রহণং নৈব কুরকীত কুর্ধ্যাদ্ যদি বুখেব সঃ। 
ওউরসৈরপি তৈঃ পুত্ৈঃ পঙ্গু-মুকাদিভির্জড়ৈঃ ॥২৪৮ 
নিরংশৈর্বেদমন্ত্রকৈনাধিকারনিদানতঃ । 
নিশ্রয়োজনকৈস্তৃচ্ছৈর্নামমীব্রৈকভাজনৈঃ ॥২৪৯' 

ভরণীযৈরন্নপানপ্রদানমুখতস্তরাম্ । 
প্রয়োজনং কিমপ্যস্তি তদৃৎ্পন্ৈঃ কথঞ্চন ॥২৫০ 

বত্রয়া্ড পরং তেধাং মূকাগ্ঠোৌরসসন্তৃতৌ | 
ভবেদ ব্রান্মণ্যপৌক্ষল্যং তৎপুর্বং তস্য খর্বতা ॥২৫১ 
মন্ত্রাহ্যুচ্চারণাভাবাভ্তগক্রিয়ানাঞ্চ লোপতঃ | 

তথ! তাবৎ প্রকথিতং ধন্মজ্রৈত্তৈ্মহাত্ভিঃ ॥২৫২ 
জ্কাতিমত্য। কৃতা বন্ধু-সামন্তজনসম্মতা | 

সা চেন্তর্ভুরুতানুজ্ঞ! পুত্রগ্রহণহেতবে ॥২৫৩ 

উহাদের পিতৃধনে ভরণপোষণের অতিরিক্ত কোন স্বত্ব 

থাকিবে না।২৪৭-৫০ 

মুকাঁদি ওরসপুত্রগণের ত্রিবর্গ অতীত হইবার পর 
ূর্ণরাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইবে, তত্পূর্ব পর্যন্ত তাহাদের ধর্বতা 
অর্থাৎ জাতিব্রা্ষণ্যমান থাকিবে । তাহাদের মন্ত্রাদি 

উচ্চারণ করিবার সামর্থ্য না থাকায় বৈদিকাদি ক্রিয়ার 
লোপ হওয়াতেও ধর্মজ্ মহাতাগণ তাহাদের জন্য এরূপ 

ব্যবস্থা দিয়াছেন '২৫১-৫২ 

জ্ঞাতি, বন্ধু, সামন্ত রাজপুরুষ এবং স্বামীর যদি 
অনুমতি থাকে, তবেই নারীর দত্তকগ্রহণ সিদ্ধ হইবে, 
নতুবা নহে। জ্ভীতিগণের অনুমতিক্রমে দত্তকগ্রহণ 

করিলেও ( ধনিনী ) নারী বিশ্বস্ততা-সহকারে ভূমিদান 
ও ভূমিক্রয়াদি করিলেই উহ্থা সিদ্ধ হইবে; মতুবা মহে। 
এঁ নারী যদি গোপনে বা দেশাস্তরে ধরাদান বা অন্য 

ফলত্যেবেতি ধর্মজ্ঞা ন চে, ন তু সিধ্যতি। 
জ্ঞাতিমত্যা কৃতা যত্ত, পুত্রসংগ্রহণাদিকম্ ॥২৫৪ 

ধরাদানক্রয়া্ভেবং বৈশ্বস্তং তত, সিধ্যতি। 
সর্বজ্ঞাতিমতং যত্তদ্দানং বিশ্বস্তয়া কৃতম্ ॥২৫৫ 

ধরাং ধরাকৃতং চেতু, সিধ্যত্যত্র ন চেস্ন তু। 

দাঁনকালনিষিদ্ধং যদ্দানং ধারং রহঃ কৃতম্ ॥২৫৬ 

দেশান্তরকৃতং চাপি ন সিধ্যত্যেব সবথ | 

রণ্ডান্যদেশরচিতভূমিদানং মহাত্মভিঃ ॥২৫৭ 

তচ্টৌর্য্যকৃত্যমিত্যেব নিশ্চিতং শান্ত্রবত্মনা | 

অপুত্রপুত্রগ্রহণং দৌহিত্রাজননে ভবে ॥২৫৮ 
দৌহিত্রজননাদুদ্ধং তদপ্রামাণিকং ভবেশু। 
যাবন্ম ণাং বিভক্তানাং দৌহিত্রোতপত্ভিযোগ্যতা ॥২৫৯ 
তাবত্ত, তস্ত স্বীকারে বোগ্যতাপি ন জায়তে। 

জাতেক্দ্রিয়াণাং দৌর্বল্যে দৌহিত্রে সতি সঙ্কটে ॥২৬০ 
অবসাদন্্দন্দেহে পুত্রগ্রহণমিষ্যতে ॥ 

একন্ত পঞ্চবেষস্ত্য গ্রহণং জ্যেষ্ঠ-খর্বয়োঃ ॥২৬১ 
বিহিতো। মস্ত কম্যাপি মধ্য একস্য সংগ্রহঃ। 
ন তত্র জ্যৈষ্ঠ্য-কানিষ্ঠ্যনিয়মে মনুনা স্মৃতঃ ॥২৬২ 

নিষিদ্ধদানাদি করে, তবে এ দান সিদ্ধ হইবে না। 

বিধবা যদি অন্যদেশে অবস্থান করত ভূমিদান করে, 

তবে উহ? চৌধ্যকার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে-_ইহা শান্জকার 

মহধিগণের সিদ্ধান্ত। অপুত্রক দৌহিত্র ন! থাঁকিলেই 
পুত্রগ্রহণ করিবে, নতুবা দৌহিত্র জন্মিলেই এ দত্তক গ্রহণ 
অসিদ্ধ হইবে। যে পর্য্যন্ত দৌহিত্র জন্মিবার সম্ভাবনা 
থাকে, সে পধ্যস্ত দত্তকগ্রহণে অধিকারই জন্মিবে না। 

বার্ধক্যবশতঃ ইন্দ্রিয়মূহ দুর্বল হইলে এবং দৌহিত্র 
সঙ্কটাপন্ন হইলে এবং নিজের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলে 

দত্তকগ্রহণ করিতে পারিবে । জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার 
পাচ ছয়টি পুত্র থাকিলে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পু পরিত্যাগ 

করত মধ্যবর্তী যে কোন একটিকে দত্তকরূপে গ্রহণ 

করিবে, মধ্যবর্তী পুক্রসমূহের মধ্যে আর জ্ঞোষ্ঠত্ব ও 
কনিষ্ঠত্ব বিচারের প্রয়োজন নাই ।২৫৩-৬২ 
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গ্রহণং ত্রিযু মধ্যস্থ ত্রয়াণাং পঞ্চস্থ স্মৃতম্। 

্য়াণাং ষটক্ত সর্বোবা জ্যেষ্টো বা নিয়মো ন হি।২৬৩ 
ত্রিযু পঞ্চ ষট ঘেবং ভ্রাতৃষ্বাগ্ান্ত্যযোশ্চ ন। 
মধ্য একক্ুয়শ্ত্বারঃ স্থ্যরাত্রেতি বৈ জণগ্ুঃ ॥২৬৪ 

সংগ্রাহেঘাদ্য একঃ স্তাদ্ গ্রাঙো জ্যেষ্টো দ্বিতীয়কঃ | 
ভূতীয়ো বা বিধানেন ন দ্বৌ সর্বাত্বনা প্মৃতৌ ॥২৬৫ 

আছ্ান্ত্যাবেব সন্ত্যাজ্যো বন্ছত্রাতৃষু তৎস্থতৌ | 
মধ্যে জ্যেষ্টদ্বিতীয়াদিনিয়মো নেতি চোচিরে ॥২৬৬ 
যদি মোহাজ্জেষ্ঠপুত্রো দত্তঃ স্াঙ্ষেতততঃ স্বয়মূ। 
কৃতমৌন্ভীবিবাহোহপি জনকস্য সুতো ভবে ॥২৬৭ 
ন পালকক্রিয়াযোগ্যো ন গৃহীয়াদতস্তিমম্। 
যঃ কৃতো দততহোমন্য তৃষ্ণীকং স্যান্ন সংশয়ঃ ॥২৬৮ 
দত্তোহয়ং বালিশো ভ্রষ্টো গ্রাহকস্ত স্্রতো ন তু। 
জনকম্য স্থৃতঃ দোহয়ং ইত্যুক্তে তং প্রবচ্য্যুপি ॥২৬৯ 

া্য্য-শাস্া 

ন কর্ম্মযোগ্যস্তগ্তাপি কিং ভু তৃষ্তীং ততঃ পরমূ। 
ক্রয়ক্রীতদ্রব্যলমঃ তৃণকাষ্ঠমবদাদিভিঃ ॥২৭৭ 
তুলিতো ন ক্রিয়াযোগ্যো যতস্ত্যক্তশ্চ তেন বৈ। 

অনেকজায়াসঞ্জাতপুত্রানেকম্ত চেদপি ॥২৭৯ 

জাঁয়ানামগ্রজন্ত্যাজ্যঃ কনিষ্ঠোহপি তখৈব হি। 

জ্যেষ্ঠান্ত্যযোস্ত যে মধ্যাঃ সঞ্জাতাস্তনয়াস্ত তে ॥২৭২ 

গ্রান্হান্তত্র বিশেষ্ণে জৈষ্ঠ্য-কানিষ্ঠ্যসম্ভব্ঃ | 

নিয়মে! নেতি তত্র স্যাদিতি সর্মতং তরাম্ 1২৭৩ 

একপুত্রস্য স্বীকরণনিষেধঃ। 

যগ্যেকপুত্রো দর্ভশ্চ্দোত্বানং গ্রাহকং ততম্। 

মাতৃদ্বয়ং তগক্ষণেন নরকে পাতয়িষ্যাতি ॥২৭৪ 

উভযোস্তাতয়োশ্চাপি জনন্যোরপি কন্মণি | 

নাধিকারী ভবেত্ম্মাদুভয়ন্রক্ট ঈরিতঃ ॥২৭৫ 

তিনটি পুরের মধ্যে মধ্যমটি, পাঁচটি ছয়টি পুত্রের ৰ না, করিলেও মন্ত্রহীন দত্তকগ্রহণের শ্যায় তাহা বৃথাই 
মধ্যে মধ্যবর্তী তিনটি পুত্র দত্তকগ্রহণের যোগ্য হইবে ; 
উহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের নিয়ম নাই ।২৬৩ 

যদি কাহারও তিনটি, পাঁচটি বা ছয়টি ভ্রাতা থাঁকে 

এবং জোষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপুত্রক বা একপুত্রক হ'ন, 
তবে সেস্থলে মধ্যম ভ্রীতীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠের 

মধ্যম পুত্রগণের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুত্রকে 

দত্তকরূপে গ্রহণ করিবে ।২৬৪-৬৫ 

বন্ধ ভ্রাতার বহু পুত্র থাকিলেও তাহাদেরও জ্যেষ্ঠ ও 

কমিষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করত মধ্যবর্তী পুপ্রগণের 
জ্যে্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব বিচার না করিয়া যে কোন একটিকে 
দত্তকরপে গ্রহণ করিবে ।২৬৬ 

যদি মোহবশতঃ কাহারও জ্ঞোষ্ঠপুত্রকে দত্তকরূপে 

গ্রহণ, কর! হয়, তবে তাহার উপনয়ন ও বিবাহাদি 

সম্পাদন করা হইলেও এ দত্তকে জনকেরই স্বত্থ 

থাকিবে । পালকপিতার কৃত্যে এ দত্তকে অধিকারয় 

থাকিবে:না। এজন্য উহাকে দত্বকরূণে গ্রহণ করিবে 

: | 
ূ 
হইবে ।২৬৭-৬৮ 

'এই মূর্খ দত্তক ভ্রঘট, স্থুতরাং সে গ্রাহকের পুত্র নয়, 

জনকেরই পুত্র--তাহাঁকে এইরূপ বলিলে সেস্থলে আমি 

ইহাই বলিব-_এ পুত্র গ্রাহকের কর্থোও যেমন অধিকারী 
নয়, তেমনই জনকের কুত্যেও অধিকারী নহে। সে 
অর্থের বিনিময়ে ক্লীতকাষ্ঠাদি দ্রব্যের সহিত তুলিত 
হইবার যোগ্য; কেননা, সে পিতৃকুলকেও পরিত্যাগ 
করিয়াছে । ফেস্থলে অনেক পত়ী থাকায় অনেক পুত্রেও 
উত্পপন্ন হইয়া থাকে, সেস্থলে পতীগণের প্রত্যেকরই জ্যেষ্ঠ 
ও কনিষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করত মধ্যবর্তী পুত্রগণের 
মধ্যে জ্যেষ্ট-কনিষ্ঠ বিচার না করিয়া কোন একটিকে 
পুত্ররূপে গ্রহণ করিবে ।২ ৬৯-৭৩ 

একপুন্দ্রস্থলে দত্তক গ্রহণ নিষেধ 

যদি দম্পতির একমাত্র পুত্র স্বেচ্ছায় নিজেকে 
কাহারও নিকট (ধনাদি লোভে ) অর্পণ করে, তবে 

সে উভয় কুলকেই নরকে পাতিত করে; মে উভয় পিতা 
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প্রদানসময়ে স্বস্থয সন্ত ভ্রাতৃষু তৎপরমূ। 
নষ্টেযু তেষু চেদবশিষ্টো যদি ভবেদয়মূ ॥২৭৬ 
উভয়োঃ কম্মকর্তা স্যাতদা তদ্রিকথভাগ্যপি । 
একপুতক্রোহমিত্যেবং বদন্ দত্তশ্চ সাম্প্রতম্ ॥২৭৭ 

সভায়াং ব্যবহারেষু বহিষ্ষার্ষ্যো৷ বিচক্ষণৈঃ | 
বিধবাসংগৃহীতোহহমিতি জন্গন্ সভান্ চেৎ ॥২৭৮ 
চপেটিকা প্রদানেন ধিকৃকার্ধ্যঃ সগ্ধ এব বৈ। 
বিধুরেণ প্রদভোহস্মি দুরভার্য্যেণ বৈ তদা ২৭৯ 
তখৈব সংগৃহীতোহ্হং বদন্নেবং তু নির্ভয়মূ। 
স দুরীকরণীয়ঃ স্তাচ্চোরবন্ত, বিশেষতঃ ॥২৮০ 
বণিনা যতিনাপতস্থ দক্তোহহং মাতৃমাত্রতঃ। 
পিতৃমাত্রেণ দত্তোহস্মি সংগৃহীতোহ্হমিত্যপি ॥২৮১ 
সন্ভিঃ সভাস্ বিবদন্ দুশ্চরিত্রঃ পরম্বহৃ । 
নিলজ্জয়া ন্যঙ্গহীনঃ সজ্জনাকৃতিমাবহন্ ॥২৮২ 

ও উভয় মাতারই ওদ্ধদেহিক কর্্দে অনখিকারী হইয়া 
উভয় লোক হইতেই ভ্রন্ট হইবে ।২৭৪-৭৫ 

প্রদানসময়ে দত্তকের অনেক ভ্রাতা বিষ্ভমান 

থাঁকিলেও যদি তাহাদের মৃত্যু হওয়ায় একমাত্র দৃত্বকই 

পুত্ররূপে অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই দত্তক জনক ও 
পলক উভয়েরই পিগ্ড ও ধনে অধিকারী হইবে। 
সভাতে শীড়াইয়া নির্লজ্জভীবে যদি কোন দত্তক 
বলে-_'আমি পিতার একমাত্র পুত্র হইয়াও এখন দত্তক 
হইয়াছি”) তবে বিচক্ষণগণ তাহার সহিত সর্বপ্রকার 
ব্যবহার বর্জন করিবেন। “বিধবার দ্বারা আমি 

দত্তকরূপে গৃহীত হইয়াছি'__যে পুত্র সভাতে এই কথা 
বলিবে তাহাকে চপেটাঘাত প্রদান করত ধিক্কার দিয়া 

বহিষ্কত করিবে। 'পত্তীশৃন্ ব্যক্তি কর্তৃক অথবা দুরভার্্যা 
ব্যক্তি কর্তৃক আমি প্রদত্ত হইয়াছি'। ইহা যে বলিবে, 
তাহাকে চৌরবহু বর্জন করিবে ।২৭৬-৮০ 

“আমি আপতকালে যতিকর্তৃক, ব্রহ্ষচারিকর্তৃক, 
কেবল পিতৃকর্তক অথবা কেবল মাতৃকর্তৃক দত্ত ও 
সংগৃহীত'-এই কথা সভাতে যে সঙ্জ্বনাকৃতিধারী 

পুর্বোস্তরবিরুদ্ধং তদ্বিবদন্প্রলপন্নপি | 

তন্ ততপ্রতিবাক্যেধু যো বৈ তং নিগ্রহং শনৈঃ॥২৮৩ 
বিরোধান্বিবিধান্ সম্যক সংগৃহ্যৈব ততঃ পুনঃ | 
প্রদুষয়েতিরস্কৃত্য দেশাহুচ্জাটয়েদপি ॥২৮৪ 

ছুষ্টনিগ্রহমাত্রেণ তদ্দেশস্ত মহীপতেঃ | 
তত্রত্যানাঞ্চ সর্বেষাং সবশ্রেয়ে। মহড্তবেৎ ॥২৮৫ 

জ্যেষ্টোহমেকতনয়ঃ পিতৃভ্যাং পুনরেব বৈ। 
দন্তোহন্যাভ্যামিতি চ বৈ বিবদন্ পররিকৃথকে ॥২৮৬ 
পুত্রত্বহেতুনা সোহয়ং প্রসিদ্ধস্তক্ষরো মতঃ। 
কুতস্তথেতি সন্দেহে তঙ্ষ সম্যঙ্ নিরূপ্যতে ॥২৮৭ 

ন দানার জ্যেষ্ঠ পুত্রঃ কদাচিদূপি বা ভবে । 
তত্রাপি চৈকঃ সুতরাং ততক্রিয়ানধিকাধধ্যপি ॥২৮৮ 

এবমেব পরে চাপি তনয়াঃ পরিরিকথকে | 

বিব্যদমতিকৃর্বন্তে৷ দৌহিত্রাদিষু তাস চ ॥২৮৯ 

নির্লজ্জ, ন্যগহীন, দুশ্চরিত্র, পরস্বাপহারী বলিবে এবং 
পুর্বোত্তরবিরুদ্ধ বহু প্রলাপোক্তি করিবে; তাহাকে ষে 

ব্যক্তি সমস্ত বিরোধ স্বীকার করাইয়া ধীরে ধীরে নিগ্রহ 

করত দেশ হইতে উচ্চারিত করিবে, সে সেই দেশের 
রাজা ও তদ্দেশস্থ প্রজাগণের শ্রেয়স্কারী হইবে 1২৮১-৮৫ 

"পিতার জ্যেষ্ঠ ও একমাত্র পুত্র আমি পিতামাত। 
কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছি' এই বলিয়া যে পরধনপ্রাপ্তির জন্য 
বিবাদ করে, তাহাকে প্রসিদ্ধ তশ্কর বলিয়া! জানিষে। 

কেন-_-তাহ। বলিতেছি ।২৮৬-৮৭ 

জ্যেষ্টপুত্র কখনও দানযোগ্য নহে, তদুপরি একমাজ্ঞ 
পুত্রহইলে তো কোন কথাই নাই; সুতরাং সে 
পালকপিতার ক্রিয়ায় অনধিকারাী হওয়ায় তাহার ধনেও 

অনধিকারী 1২৮৮ 

এইরূপ, বিভক্ত মাতামহের দৌহিত্র বর্তমান থাকিতে 
প্রদত্ত কল্যাগণ বিধবা হুইয়া অবস্থান করিলে যদি 

মাতামহের ( দৌহিত্রপক্ষে) কোন সপিগড আসিয়া 
'আমি সগোত্র মাতৃদত্ত দত্তক, আমিই এই ধনের 
অধিকারী; তোমরা ভিন্নগোত্র; ম্ুতরাং আমার 



২২ আধ্য-শাগ্ 

তনয়াস্থ বিভক্তানাং প্রত্তাস্্র বিধবাস্্র চ। 
দত্তপুত্রোহহমম্মীতি সপিপ্ডোহহং সগোত্র্যতি ॥২৯০ 

সম্বন্ধে ভবতাং কো বা ভিন্নগোত্রিধনেহতি বৈ। 

প্রলপন্তঃ কেন দত্ত ইত্যুক্তেনির্ভয়ান্সিতাঃ ॥২৯১ 

নিলজ্জা মাতৃদতাঃ ম্মঃ বিশ্বস্তাঃ ম্বাকৃতাঃ স্বরাঃ ! 

অভ্যনুজ্ঞাকৃতম্বীকারা বৈ তন্তর্তবাক্যতঃ ॥২৯২ 
বয়ং তদ্গোত্রসন্ভূতা অন্মাকং তদ্ধনং মহণ্ড। 

ন্যায়েন নিখিলং স্যাদ্ধি স্থতাদৌহিত্রয়োঃ কথম্ ॥২৯৩ 

স্থিতয়োঃ পরগোত্রত্বে তদ্ধনং তু ভবিষ্যতি। 

ইতি শান্ত্রবিরুদ্ধানি বাক্যান্যন্যানি ব! পুনঃ ॥২৯৪ 
সভাম্থ বৈ প্রলপতোঃ সগ্ভো৷ দেশাৎ প্রবানয়েৎ। 
পুত্রেভিন্নাদন্ধযোত্রদত্তসাহস্রকাত্তরাম্ ॥২৯৫ 
অধিকো দুহিতাসূনুঃ সর্ববশাকৈস্তথেদিতঃ | 
কৃতস্তথেতি চোক্তে তু প্রবদামিচ তৎস্ফ,টম্ ॥২৯৬ 

দৌিত্রপ্রশৎস| | 
দুহিভূতনয়ো লোকে সর্বেষাং সর্বকন্স্থ | 

পালকপিতার ধনে তোমাদের কোন অধিকার নাই; 

এইরূপ শান্্রবিরুদ্ধ কথা ম্ৃতা ও দৌহিত্রকেও 
নির্লজ্জভাবে ও নির্ভয়ে বলে, তাহাকে সগ্ঠই দেশ 

হইতে নির্বাসিত করিবে । গরসপুত্র ছাড়া সগোত্র সহত্ 

দত্তক হইতেও দৌহিত্র শ্রেষ্ঠট__ইহা সর্বতন্ত্রসিন্ধান্ত। 

কেন-_তাহা! স্থম্পঞ্টভাবে বলিতেছি।২৮৯-৯৬ 

দৌহিব্রপ্রশৎস1। 

দৌহিত্রই জগতে মাতামহাদি ও তাহাদের 

পত্বীগণের নিজপিতবর্গের ন্যান্স কলের শ্রাদ্ধাদি কৃত্য 

সম্পাদন করিয়! থাকে । দর্শাদি শ্রাদ্ধ, নিত্য, নৈমিত্তিক 

ও কাম্যশ্রান্ধ, মাঁসিকশ্রীদ্ধ প্রভৃতি সকল শ্রাদ্ধ 

দৌস্তিত্র করিয়া থাকে । এইরূপে নৈমিত্তিক ও নিত্য 
স্ানাজতর্পণেও দৌহিত্র পিতৃবর্গের সহিত মাতৃবর্গের 

তিলজল তর্পণ করিয়া! থাকে । কে এমন জ্ঞাতি বা 

ভ্রাতা আছে, যে জ্ঞাতি বা ভ্রাতার জন্য এরূপ 

করে? সুতরাং তাহারা কেহই দৌহিত্রের সমান 

নিত্যং মাতামহাদীনাং তগুপত্বীনাং চ পুত্রব, ॥২৯৭ 

করোতি হি স্বপিতৃভিঃলমত্তেন সমন্্রতঃ | 
দর্শাদীন্যপি নিত্যানি তথা নৈমিত্তিকান্যপি ॥২৯৮ 

সর্ববশ্রাদ্ধানি কাম্যানি মাসিশ্রাদ্ধাদিকান্যপি । 

শ্রাদ্ধপ্রতিনিধিত্বেন ক্রিয়মাণেষু কর্ম ॥২৯৯ 

তর্পণেষষপি সর্বেষু নিত্যন্নানাদিকন্মস্থ । 
পিতৃবর্গসমত্ত্েন বর্গং মাতামহস্ বৈ ॥৩০০ 

মাতৃবর্গেণ তুলিতং তৎপত্বীনাং ত্রিকং তথা । 

কে। বা সপিণ্ডো যজতে কো বা ভ্রাতা চ ততসমঃ॥৩০১ 

স্ৃতঃ তম্ত পৌন্রো বা কদাচিত্তস্য কম্মণি | 
কৃতে কাধ্যবশা পশ্চাৎ প্রতিপন্মৎসরং ততঃ ॥৩০২ 

লৌকিকাগ্ শ্রাদ্ধমাত্রং তদ্দিনে ত্রাগতে তদা | 
শ্রাদ্ধমাত্রস্ত ততপত্ত্যাঃ অপি ভূষ্তীংকরোতিহি॥৩০৩ 

অকৃতে বা! তস্ত দোমঃ শান্ত্রতো নাস্তি কেবলমূ। 

মৃতাদ্িশেষলাভন্চেদন্য তেণ ত পশ্যতাম্ ॥৩০৪ 

নহে। সগোত্র জ্ঞাতি বা ভ্রাতার পুত্রপৌত্রগণ যদি 
তাহার কম্ম করে এবং প্রতিবসর লৌকিকাগ্লিতে 

ৃততিথিতে তাহার ও তৎপত্বীর শ্রাদ্ধমাত্র করিলেও 

করিতে পারে। কিন্তু যদি না করে, তবে তাহার 

শান্্তঃ কোন দোষ হইবে না। যর্দ তাহার মৃত্যুতে 

ধনাদির বিশেষ লাভ হয়, তাহা হইলে হয়ত স্বেচ্ছায় 

তাহার কৃতাগুলি করিতেও পারে অথবা লোকনিন্দার 

ভয়েও করিতে পারে ।২৯৭-৩০৪ 

কিন্তু দৌহিত্রের বেলায় এরূপ নহে, কারণ দ্রৌহিত্রই 
পুত্রহীন মাতামহাদির শ্রান্ধাদি মুখ্যকার্ষ্যে অধিকারী ; 
স্থতরাঁং অন্য মুখ্যকর্তী করুক না! করুক, তাহাকে 

মাতামহের সকল কৃত্য যথাশাস্তর করিতেই হইবে। 
মাঁতামহাদির ওরসপুত্র মাতুলদির হ্যায় সেও শান্তরোক্ত 
বিধি অনুসারে সমন্ত্রক অথবা তুফীস্তাবেও এ ওপাসনাদি 
কৃত্যগুলি_ অর্থসঙ্গতি তেমন না থাকিলেও যথাশক্তি 
অনুষ্ঠান করিবে ।৩০৫-৮ 



লোহিত-স্মৃতিঃ 

তাং চিন্তপমাধানকাধ্যায় কিল তত্তথা । 
অকীত্তিভীত্যা ন প্রীত্যা তথান্ত করণং পরম্ ॥৩০৫ 
দৌহিত্রমাত্রস্ত তু চেল্লোকে সর্বত্র কেবলম্। 
শকন্মণ্যকতেহনেন মুখ্যকতন্| কৃতেহুপি চ ॥৩০৬ 

সর্বশাজ্োক্তমার্গেণ যথ! পুত্রস্ত সম্ভতম্ | 
সর্বশ্রাদ্ধিককরণমৌপাসনশুচৌ হিতঃ ॥৩০৭ 
তথাস্তাপি স্মৃতং তুষ্ীং তদীয়দ্রবিণাদিকে | 
স্বল্পে কন্মিম্ন9ভাবেহপি কিঞ্চিদ্বা বিহিতেন বৈ ॥৩০৮ 

তদীয়সর্বশ্রাদ্ধানি গয়া তীর্ঘাষ্টকাদিষু। 
নান্দী-দধি-দ্বৃতারণ্যকক্ষে িভভৃণাদিযু ॥৩০৯ 
তান্যজন্নেব বিধিনা তুপত্বীরপি তগুসমমূ । 
বর্ততে রাজতে তম্মাদপি কিঞ্চিদ্ধনং বিনা ॥৩১০ 

তমজানন্নপি তদ! শাক্স্মর্য্যাদয়া বশাহ | 
তৎকিং বেত্যবিচার্যযেব তাদ্ুশানেন কঃ সমঃ ॥৩১৯ 
কশ্মাকর্তী প্রকথিতে৷ নৈতেনান্যো৷ মহীতলে । 
তুলিতস্তনয়ঃ সম্ভিবিচার্ধ্য চ পুনঃ পুনঃ ॥৩৯২ 

এইরূপ মাতামহাদি ও তৎুপত্ীগণের গয়াশ্রাদ্ধ, 

অঞ্টকা শ্রাদ্ধ, নান্দীশ্রাদ্ধ, দধিশ্রাদ্ধ প্রভৃতি সকল শ্রান্ধই 

মাতামহাঁদির নিকট কিঞ্চিত ধনাদি প্রাপ্তির আশা না 
থাকিলেও করিবে ; শাস্ত্রম্যাদ] অনুসারে অবিচারিত- 

চিত্তে কোন লাভ বা ক্ষতির চিন্তা না করিয়াই তাহাকে 
এইমকল ক্রিয়া করিতে হইবে । সুতরাং দৌহিত্রের সহিত 

কাহার তুলনা হইতে পারে ?৩০৯-১১ 
সাধুগণ পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, 

দৌহিত্রের সমান পৈতৃক-কর্ম্মকর্তা পৃথিবীতে কেহ অন্য 
নাই। পুত্রেরও শতগুণ অধিক দৌহিত্র গয়ান্থরস্থানীয় *। 
খড় গপী ত্র» তিল, দর্ভ ( কুশ ), নেপাঁলদেশোনূত কম্বল, 
গোধুম, কণ্টকিফল  কীটাল ), মাষ, মৃগ, যব, জল, 
গব্য দুগ্ধ, রজত, ঘ্বৃত প্রভৃতি, অচ্যুত শিবনিন্নীল্য, 

গঙ্গাজল, কুতপ (মুহুর্তকালবিশেষ ), শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, 
বীর, জেণ, সনাতন ব্রহ্ম এই সকল বস্তই পিতৃগণের 
পরমবল্লভ অর্থাৎ পরমতৃপ্তিকারকত্ব-হেতু আলম্বন। 

স্পা স্পা 

২ 

নান্তি দুনোঃ শতগুণ! দৌহিত্রো গয়নামক£ | 
খঙ্গপাত্রং তিলাদর্ভান্তথ! নৈপালকম্বলঃ ॥৩১৩ 
গোধুমাঃ কণ্টকিফলং মাষ৷ মুদদগা যবা জলমৃ। 
গব্যং তদ্রজতং গাঙ্গং শিবনিন্মাল্যমচ্যুতম্ 1৩১৪ 
কুতপঃ শ্রোত্রিয়ো বীরো ভ্রণে ব্রহ্ম সনাতনম্ | 
উপমারহিতাঃ সর্বে ত এতে পিতৃবল্লভাঃ ॥৩১৫ 

পুত্রদ ত্তাচ্ছতগুণা বিনাপ্যঞ্জলয়ো নৃণাম্। 
তদ্দৌহিত্রেণ সস্ত্যক্তা অক্ষধ্যাঃ গ্রীতিকারকাঃ ॥৩১৬ 
ঘৃতানাং কথিতাঃ সন্ভিনিত্য-নৈমিত্তিকার্দিষু | 
ততঃ প্রত্যব্দভিন্নেযু সর্বশ্রাদ্ধেু সম্ভতম্ ॥৩১৭ 

স্বপিতৃবর্গলাম্যেন জননীপিতৃবর্গকে | 
স্বামাতৃবর্গনাম্যেন তম্মাতৃত্রয়কম্ত চ ॥৩১৮ 

সমর্চন প্রকুরুতে দৌহিত্রোহয়ং সুতাধিকঃ 
কশ্চিদ্ গীতঃ প্রদিদ্ধোহত্র তাল্ভ্যপত্ত্যা পুরা স্কুট 2৩১৯ 
সপত্রীতনযং দৃষ্ট। বিবাদে ভনযুং প্রতি । 
অয়ং তবানুজে! মহৎ দ্ব্যঞ্জলিদো হি তর্পণে ॥৩২০ 

জলাঞ্জলি ব্যতিরেকে পুত্রপ্রদত্ত সকল শ্রীন্ধীয় বস্তু 
অপেক্ষা মিত্যনৈমিত্বিকাদি শ্রাদ্ধে দৌহিত্রপ্রদত্ত বস্ত্ 
অধিক অক্ষয়ফলপ্রদ ও পিতৃগণের অধিক তৃপ্তিকারক-- 

ইহ] সাঁধুগণ বলিয়াছেন ।৬১২-১৬ 

স্থতরাং প্রতি সাংবসরিক শ্রান্ধ ভিন্ন সকল শ্রান্ধেই 
৷ পুত্রীধিক দৌহিত্র পিতৃপক্ষের তিনপুরুষের সছিত 
মাতৃপক্ষের তিনপুরুষের এই ছয়পুরুষের শ্রাঙ্ধ করিবে 
এবং স্বমাতৃবর্গের মহিত তাহার মাতৃবর্গত্রয়ের শ্রান্ 

করিবে । এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে। একসময়ে 

তাল্ভ্য খষির পত্ী সপত্বীপুত্রের সহিত বিবদমান 
নিজের পুত্রকে বলিয়াছিলেন, “বস ! কলহ করিও 
না। তোমার অনুজ ভ্রাতা এই বগস আমার মৃত্যুর পর 

আমার খুব বেশী উপকার করিলে তর্পণের সময় দুই 
অঞ্জলি জল দিতে পারে? ক্রহ্ষাযজ্জে বা দর্শাদি শ্রান্ধে 

ইহার দ্বারা আমার কোনই উপকৃত হইবার আশা 
নাই; কিন্ত তোমার যে ভাগিনেয় আছে, সে তাহার 

* গয়াতীর্থে পিওদান করিলে যেমন পিতৃতুল সুক্তিললাভ করিনা আনন্দিত ₹'ন, সেইরূপ দৌহিত্র কর্তৃক শ্রান্ধে পি 
প্রদত্ত হইলে পিতৃগণ প্রেতত্ব হইতে মুক্কিলাত করিয়া পরম আনন্দ গ্রাণ্ড হ'ন। লেইগ্ত শান্ত্রকার দৌছিত্রকে গয়াঙর আখ্যা দিয়াছেন। 
ইহা! দৌহিত্র-প্রশস্তি । 

৩৯ 



২৪ আধ্য-শান্ 

ব্রহ্মধজ্জেন দর্শাদিশ্রাদ্ধেযু তু ন কিঞ্চন। 

ভাগিনেয়স্ত তে বস বসোহয়ং সর্বকর্মন্থ ॥৩২১ 

পৈতৃকেষু প্রসক্তেষু স্বমাতৃকুলসাম্যতঃ | 
মদ্বর্সম্ত সমগ্রস্ত ত্র্যঞ্জলিদেো হি কোহত্র মে ॥৩২২ 

আবয়োঃ প্রবরঃ প্রোক্তঃ কো বা ত্বং বদ মে ক্ফঃটমৃ। 
ইতি মাতুর্বচঃ শ্রুত্থা বগুসস্তু স্ুমহান্ খধিঃ। 
সপত্বীতনয়াত্তস্তা দৌহিত্রমধিকং তরাম্ ॥৩২৩ 
শান্দ্রবিম্মন্যতে নুনং সমালোচ্য স্বচেতলা ॥৩২৪ 

॥ দৌহিত্রব্রৈবিধ্যম ॥ 
তম্মাতামহগোত্র্যেকঃ দৌহিত্রোহন্যস্ততঃ পরঃ। 
নির্দোষন্দ্িবিধো জ্ঞেয়স্তমেনং প্রবদামি চ ॥৩২৫ 

কন্যাপ্রদানসময়ে তেন মাতামহেন বৈ। 

প্রোক্ত এবং যদি তদা লোহয়মাগ্ঠোহয়মীরিতঃ ॥৩২৬ 

অপুত্রোহহং প্রদাস্ামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাম্। 

অস্যাঁং যে৷ জায়তে পুত্রঃ নম মে পুত্রো ভবিষ্যতি ॥৩২৭ 

পিতৃকুলের সহিত তাহার মাতৃকুলান্তর্গত আমাঁদের 

সকলকে তিন তিন অগ্রলি জল তর্পণের সময় প্রদান 

করিবে । এখন তুমিই বিচার করিয়া বল__ আমাদের এই 

দুই পুত্রের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?” মাতার এই বাক্য শ্রবণ 
করত বতসখধি বিমাঁতার পুত্র অপেক্ষা দৌহিত্রকেই 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। শীন্ত্রবিদ্গণও বিচারপূর্বক 
দৌহিত্রকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন ।৩১৭-২৪ 

দৌহিত্র তিন প্রকার । 

মাতামহগোত্রীয়, উভয়গোত্রীয় এবং নির্দৌোষভেদে 

দৌহিত্র তিনপ্রকার--ইহাই বিস্তার করিয়া বলিতেছি। 

মাতামহু জামাতাকে কম্যাপ্রদানের সময়ে যেস্থলে 

বলেন, “আমি পুত্রহীন তোমাকে সালঙ্কারা কন্যা প্রদান 

করিতেছি । ইহার গর্ভে যে পুত্র জশ্মিবে, সে আমার 

পু হইবে”, সেইস্থলে উৎপন্ন দৌহিত্র মাতামহগোত্রীয় 
হইবে। যেস্থলে মাতামহ জামাতাকে “পুত্রহীন আমি 
তোমাকে কন্াসম্প্রদান করিতেছি; তুমিও পুত্রার্থী 
সুতরাং এই কন্যার গর্ভজাত পুত্র আমাদের উভয়ের পুত্র 

এবং দ্বিতীয়ো বিজ্ঞেয়ঃ কালেহন্মিন্নেৰ কেবধলমৃ। 

ভঙ্গ্যস্তরেণ চে প্রোক্তঃ দৌহিত্রঃ কোহপি 
কথ্যতে ॥৩২৮ 

অপ্ত্রাহহং প্রদাস্তামি তৃভ্যং কন্যাং ভবানপি। . 
পুত্রার্থী চেদিহোৎ্পন্নঃ ন নৌ পুত্রো ভবিষ্যতি ॥৩২৯ 
অন্য গোত্রদ্বয়ং জ্রেয়ং তদ্বংশস্ত ততঃ পরম্। 
গোত্রদ্বয়ঞ্চ সংগ্রান্হাং বিবাহাদিষু কমন ॥৩৩০ 

এতাদৃগভিদন্ধ্যেকরহিতেন যদি ত্বসৌ | 
কন্যকায়াঃ প্রদত্তায়াস্তনয়ে! ছুহিতুঃ পুনঃ ॥৩৩১ 
তাতগোত্র্যেব বিজ্ঞেয় এবং স ত্রিবিধো মতঃ। 

ব্রিবিধোহপি সমো জ্ঞেয়ে। দৌহিত্রোহয়মকল্মষঃ॥৬৩২ 
বর্গদ্ধয়োদ্ধারকম্চ সর্ববর্ণেকসম্মতঃ | 
তমেবং বীক্ষ্য দৌহিত্রং বিভক্তজ্ঞাতিনপ্জয়ঃ ॥৩৩৩ 
বর্দমানং শ্রিয়। দীপ্ত্য। বর্চসা ভ্রাজকৌজস! | 

যশন। কান্তি-দাক্ষিণ্য-লৌজন্যাদি গুণাদিভিঃ | 

হইবে” এই সর্তে কন্যাসম্প্রদান করেন, সেম্থলে এ 

কন্াগর্ভজাত পুত্র উভয়গোত্রীয় দৌহিত্র হইবে এবং এ 
দৌহিত্রের বিবাহও উভয় গোত্র স্বীকার করিয়াই 
সম্পাদন করিতে হইবে ।৩২৫-৩০ 

পূর্বো্ত কোনপ্রকাঁর সর্ত আরোপ না করিয়াই 
যেস্থলে মাতামহ কন্যাসম্প্রদান করিবেন, সেইস্থলে 
উক্ত কন্যাগর্ভজাঁত পুত্র তৃতীয়প্রকীর দৌহিত্র বলিয়া 
অভিহিত হইবে ।৩৩১ 

এইরূপ দৌহিত্র পিতীগোত্রীয়ই থাকিবে । এইভাবে 

বিভক্ত তিনগ্রকাঁর দৌহিত্রই নিপ্পীপ বুঝিতে হইবে। 
এই তিনপ্রকার দৌহিত্রই পিতৃবর্গ ও মাতৃবর্গ উভয়েরই 
উদ্ধীর করিয়া থাকে । ইহা সর্ববর্ণেই সমান। কিন্তু 
আশ্চর্য্য এই যে, শ্রী, দীপ্তি, বর্চঃ, ওজঃ প্রসৃতিতে 
বরীবৃধ্যমান এই দৌহিত্রকে দেখিয়া মাতামহের জ্ঞাতিগণ 
তাহার যশঃ, দাক্ষিণ্য, কাস্তি, সৌজন্য প্রভৃতি গুণদর্শনে 
অতিশয় ঈর্ঘ্যান্থিত হইয়া মৌহবশতঃ তাহার প্রতি বিনা 

কারণেই প্রকুপিত হইয়া নানাবিধ অনিষ্ট করিবার চেষ্টা 
করে 1৩৩২-৩৪ 



লোহিত-স্মৃতিঃ ২৫ 

নিষ্কারণং বৃথা যোহাঁৎ প্রকুপ্যতি হি কেবলম্ ॥৩৩৪ 

প্রতিগ্রহো বা হোমো বা দৌহিত্রস্ত বিধীয়তে। 
জননার্দেব দৌহিত্রস্তৎকুলদ্বয়তারকঃ ॥৩৩৫ 
রৌরবাৎ র্বকৃত্যানাং পিতৃণামতিত্প্তিকুড। 
নিবারকো তুর্গতেশ্চ তারকম্তনয়ঃ স চ ॥৩৩৬ 

দ্রব্যাভাবে ক্রিয়াভাবে মন্ত্রাভাবে ততৈব চ ॥৩৩৭ 

বিগ্রাভাবে ধনাভাবে শক্ত্যভাবেহথবা পুনঃ । 

সর্বাভাবেহপি যত্বেন দৌহিত্রস্ত স্থমেধনঃ ॥৩৩৮ 
শ্রোত্রিয়স্থাস্ত তজ্জদ্ধিমাত্রেণৈব চ ততক্ষণা। 

পিতৃণাং নিত্যতৃপ্তিঃ স্তাদক্ষয্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৩৯ 

তচ্ছাদ্ধদেবতানাং বা শ্রাদ্ধকর্তরথাপি বা। 
দৌহিত্র ইতি বিজ্ঞেয়ঃ কর্তৃণামস্ত বা পুনঃ ॥৩৪০ 
অমাদিকানাং শ্রাদ্ধানাং প্রকৃতিত্বেন কেবলমৃ। 

প্রোক্তানাং পুনরন্যেঘাং মনুভাটম্ত তৎ্পরম্ ॥৩৪১ 
যুগান্তানাং তথা পশ্চাম্মহালয়াক্ষয়স্ত চ। 

অধ্টকান্ষকানাঞ্চ দ্বাদশানাং তখৈব চ ॥৩৪২ 

কিছু দান করিতে হইলে দৌহিত্রই প্রতিগ্রহের 
উপযুক্ত পাত্র; কারণ, সে জন্মিবামাত্রই রোৌরবনামক 
নরক হইতে উভয়কুলের তারক হয় এবং নরকার্দি 

ছুর্গতির নিবারক উতুকৃষ্ট সেই তনয় পিতৃপুরুষগণের 
সকল পীরলৌকিক কুত্যে অতিশয় তৃপ্তির কারণ 
হয় ।৩৩৫-৩৬ 

যদি দ্রব্য না থাকে, ক্রিয়া, মন্ত্র, বিপ্র, ধন ও শক্তির 

অভাব হইলে অথবা সমস্ত বিষয়ে অভাব হইলে একমাত্র 

স্থমেধাঃ শ্রোত্রিয় দৌহিত্রকে তৃপ্তিসহকারে ভোজন 
করাইলেই পিতৃগণের অক্ষয় তৃণ্তি হইয়া থাকে সন্দেহ 

নীই। দৌহিত্র শ্রীদ্ধের দেবতাগণের, শ্রীন্ধকর্তৃগণের বা 
শ্রান্ধকর্তীরই জীনিবে ।৩৩৭-৪০ 

অমাবস্যাশ্রাদ্*। মন্বম্তরাদি শ্রাদ্ধ, বুগান্ভাশ্রান্ব, 
মহালয়াক্ষয়নিমিত্তকশ্রাদ্ব, দ্বাদশ অফ্টকা ও অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধ, 
গজচ্ছায়াঘোগ ও তীর্থনিমিত্তক শ্রাদ্ধ, দধি ও ঘ্ৃতশ্রাদ্ধ 
এই নকল শ্রান্ধের প্রকৃতিরূপে দৌহিত্রকে গ্রহণ করা 

গজচ্ছায়া-তীর্ঘ-দধি-ঘ্বতানামেকমেব বৈ। 

উপায়ঃ কথিতঃ সন্ভির্দো হিত্রস্তাস্ত ভোজনম্ ॥৩৪৩ 

লব্ধদ্রেব্যেণ লঘুনা যেন কেন যথা তথা । 
সর্বাভাবে তম্ত ভূক্তিমাত্রেণেব পরং কৃতম্ ॥৩৪৪ 
সম্যগভবতি নাস্ত্যত্র সংশয়স্ত গুমাত্রকঃ | 
প্রত্যব্দমাত্রমেকং তদ্দিধ্যুক্তেন পরং ম্মৃতম্ ॥৩৪৫ 

কর্তব্যত্বেন বিদ্বন্তিনিশ্চিতং ব্রল্মবাদিভিঃ | 
অম্নেনৈব দক্ষিণয়া হোমেন ব্রা্গণৈঃ মহ ॥৩৪৬ 

অগ্নো করণতো৷ বাপি পিগুদানেন ধন্মতঃ | 

তদঙ্গতর্পণেনৈবং পিত্রোঃ প্রত্যব্মেককম্ ॥৩৪৭ 
অত্যন্তাবশ্যকত্বেন কর্তব্যত্বেন চোদিতম্। 

অত্যন্তাপদি চ ত্যাজ্যং ন ভবেদেব সর্বদা ॥৩৪৮ 

॥ প্রাত্যাব্দিকাকরণে প্রত্যবায়ঃ ॥ 

যদি ত্যক্তং ভবেদেতং তত্ক্ষণাদেব কেবলম্। 

পতিতঃ স্যান্ন সন্দেহস্তম্মাত্তত্ত, বিধানতঃ ॥৩৪৯ 

যাইতে পারে ; সুতরাং দৌহিত্রের ভোজনে এ সকল 

শ্রান্ধেরই ফল হইবে ।৩৪১-৪৩ 

যদি দ্রব্য অল্লও লব্ধ হয়, তাহা দ্বারাই যে কোন 

প্রকারে দৌহিত্রকে ভে।জন করাইলেই শ্রান্ধফল সম্পূর্ণ 
হইবে-ইহাঁতে সন্দেহের অনুমাত্র অবকাশ নাই। 

একমাত্র প্রাত্যব্দিক শ্রাদ্ধই অন্নের দ্বারা ক্রাণের 

সহায়তায় হোমাঁদি অঙ্গসহকারে বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান 
করিবে। অন্য শ্রীদ্ধ দৌহিত্র বর্তমানে না করিলেও 
চলিতে পারে-_ইহ। বিদ্বান্গণ বলিয়াছেন ।৩৪৪-৪৬ 

অগ্লোকরণের দ্বারা, অথবা পিগুদানের দ্বারা কিংবা 
অন্ততঃ তদঙ্গতর্পণের দ্বারাও প্রীত্যব্দিক শ্রাদ্ধের 

অনুষ্ঠান করিবে । উহা! অবশ্যই অনুষ্ঠেয় । আপতকালেও 
উহাকে পরিত্যাগ কর! চলিবে না-ইহাই শান্দুবিধি 
৩৪৭-৪৮ 

প্রাত্যব্দিক শ্রাদ্ধ অকরণজনিত প্রত্যবায়। 
যদি কোন কারণবশতঃ উহা না করা হয়, তবে 



২৬ আর্য্য-শাস্ত 

সর্বপ্রাণেন কৃর্য্যাদ্ বৈ আ্রালণ্যস্াস্য সিদ্ধয়ে । তৎকর্তব্যং ত্র কুত্র মুতেহহন্যেব নান্যতঃ | 

যদ্দলভ্যং বস্তু তস্য প্রাপ্তয়ে মাস-পক্ষয়োঃ ॥৩৫০ তদভাবে লোপ এব ভবেদেব তু তৎপুনঃ ॥৩৫৭ 

পুর্বমেব যতন্ বাঢ়ং যেন কেন প্রকারতঃ। মুদ্গাভাবে মাফমাত্রৈঃ কর্তৎ সুপায় শক্যতে | 

তৎসম্পাঙ্য গপ্রযত্েন গোপযেত্ন্য কম্মীণ? ॥৩৫১ মাধাভাবে ত্রঙ্গলোপো ভবেদেবন সংশয়ঃ 1৩৫৮ 

জলানি তগ্,লা মাযা মুদ্গাঃ শকদ্বয়ং কৃতম্ | মৃহাপদি কদাচিতত, ঠা লোপেন তৎপুনঃ | 

ত্রাণি দক্ষিণাং শক্ত পাত্রা্যেতানিবাড়বাঃ ॥৩৫২ : শক্যতে হি তথা কর্ড ন উজ তেন বৈ1৩৫৯ 
মুজ্ঞাঃ শ্রাদ্ধকার্ধযায় দশ প্রোক্তা মনীষিভিঃ এষা হি চোদনাপ্রোক্তা স্থমহাচাষ্যবত্ম না । 
না সালের | । শাকাঃ শাকৌ তথা শাক? পুথকৃত্বেন মনীষিভিঃ ॥৩৬০ 

এতেষামেকলোপেহপি ন শ্রাদ্ধং স্বরুতং ভবে ॥৩৫৩ পীকটাি রা 

জলাভাবে কিমপি তন্ন সিধ্যত্যেব সর্বদা । | 7 ও চারি 
যা-দাধ-ঘত-ক্গীর-সুপ- 

তানি যত্র সম্বদ্ধানি তত্র শ্রাদ্ধং হি সিধ্যতি ॥৩৫ | ্ 
রী ক শাকাভাবে বিশেম্ণে বাধকং ন ভবেদিতি | 

তখৈব তগু লাভাবে ন প্রত্যব্দকথা ভবে । | 
রঃ ৷ লৌকিকানাং বৈর্িকানাঞ্চ মহছুক্তিরমহত্তরা ॥৩৬২ 

তগু,লাশ্চ হিরণ্যঞ্চ প্রধানদ্রব্যমুচ্যতে ॥৩৫৫ | পি 
টা নিজ লৌকিকোক্তিববৈদিকোক্তিঃ স্বীকার্ষ্যে 

ধ্যাতরস্ত কৃওনস্ত কিনুত শ্রান্ধকন্মণঃ | ! বৈদিকেহপি চ | 
তদৃছয়ং প্রথমং যত্বাৎ সংগৃহাতি প্রযত্বতঃ ॥৩৫৬ | ভবিষ্যতি কদাচিত্ত, চাপতুকল্পং তদুচ্যতে ॥৩৬৩ 

রস পপ জজান | লাগিল পতি বিরতি ইহ 

তত্ক্ষণা তাহার পাতিত্যদৌষ হইবে সন্দেহ নাই। ৰ যখনই শ্রাদ্ধ করিবে, মৃততিথিতেই করিবে ; নতুবা 

স্থৃতরাং অন্ততঃ ব্রাহ্মণ্যরক্ষার জন্যও প্রীণপণযত্তে ! উহা! লোপ পাঁইবে এবং পুনরায় মুততিথিতেই উহা 
প্রাত্যব্দিক শ্রান্ধের অনুষ্ঠান করিবে। এজন্য : করিতে হইবে 1৩৫৭ 
প্রাত্যব্দিক শ্রান্ধে যে সকল বস্ত্র দুর্লভ, তাহা গের অভাবে মাত্র মা 
পূর্বেই যে কোন প্রকারে সযত্বে সংগ্রহ করিয়া গোপনে ০ ভিজ রি রি সুপ (ঝৌল) 

গৃহে রাখিবে ।৩৪৯-৫১ দ্ধ করিবে; কিন্তু মীষেরও অভাব 
হইলে কাধ্য লোপ পাইবে স ৩৫৮ 

জল, তণ্ডুল, মাষ, মুগ, শাঁকদয়, পত্র, যথাশক্কি লাপ পাইবে সন্দেহ নাই ।৩৫ 
দক্ষিণা, দক্ষিণীপাঁত্র, বাঁড়ব ( অগ্নি) এবং মন্ত্র ব্রাঙ্মণ- ,. মহা আপদ উপস্থিত হওয়ায় যদি কার্য্ের লোপ 

সমূহ-_এই দশটি শ্রাদ্ধের পরম সাধন বলিয়া মনাষিগণ ূ হয়, তবে পুনরায় (কৃষ্জেকাদশী বা অমাবস্যাঁতে ) 

বলিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে একটিরও অভাবে শ্রাদ্ধ : উহার অনুষ্ঠান করিবে, কখনও ত্যাগ করিবে 

সুষ্ঠুবূপে সম্পন্ন হয় না 1৩৫২-৫৩  না-ইহা মহাচার্ধাগ্রণের বিধান। কীকটাদি শাকের 

বিশুদ্ধ জলের অভাবে কোন কর্ধ্দই জিদ্ধ তয় না, | মধ্যে একটি, ছুইটি বা তিনটি শাকের দ্বারা যথাসম্ভব 
বিশেষতঃ শীদ্ধিকণ্মে জল প্রশস্ত । এইরূপ তগু,লাভাঁবে | শ্রান্ধ করিবে, তথাপি কর্ম পরিত্যাগ করিবে না। 

প্রাত্যকিক শ্রান্ধের কথাই উঠিতে পারে না; কারণ ৰ তবে পয়ঃ (ছুগ্ধ), দধি, দঘ্বৃত, ক্ষীর, সূপ (ঝোল) 

তগুল ও স্বর্ণ এ শ্রান্ধের প্রধান দ্রব্যরূপে উত্ত | প্রভৃতি ভক্ষাপ্রব্যের সংগ্রহ সম্ভব হইলে শীক না 

হইয়র্ণছে ।৩৫৪-৫৫ । থাকিলেও বাধা হইবে নাঁ_ইহ! লোকিক ও 

শান্ধের কথ! আর কি বলিব, সকল কার্য্ের জদ্যাই বৈদিক সকল মহাত্মগণেরই উক্তি।৩৫৯-৬২ 

তগুল ও স্বর্ণ এই দুইটি বস্ত কর্মকর্তা সফত্ধে সংগ্রহ আপতুকল্পে বৈদিকোক্তির মত লৌকিকোক্তিও 

করিয়া থাকে ।৩৫৬ বৈদিক কর্মে গ্রহণীয়া ।৩৬৩ 



লোছ্ছিত-ম্মৃতিঃ ২খ 

॥ শ্রান্ব্রব্যাভাবে অনুকলঃ ॥ 
দ্বতম্ত ছুলভে জাতে কদাচিশ সঙ্কটে স্বরে । 

দেশনাশে রাষ্ট্রনাশে মহাবর্ধাদিভুর্ঘটে ॥৩৬৪ 
তৈলং প্রতিনিধিস্তম্ত ছুলভে তন্ত চাগতে। 
তস্য প্রতিনিধিস্ত্যাজ্যো ছুল'ভে তু দ্বয়োরপি ॥৩৬৫ 

পয়ঃ প্রতিনিধিঃ প্রোজং তম্য প্রতিনিধির্ধি | 

সর্বেষামপি চৈতেঘাং ছুলভে কিং পুনস্তিতি ॥৩৬৬ 
পরং চিন্তয়তাং তত্র মহাদেবঃ প্রজাপতি | 

স্বয়মাগত্য চোবাচ সর্বলোকহিতায় বৈ ॥৩৬৭ 

পিষ্টং জলেন সংযোজ্য লোড়য়িত্বা বিশেষতঃ । 
তেন পিষউজলেনৈব হোমকার্ধ্যাদ্িকং চরেশু ॥৩৬৮ 
লব্ধেন মধুনা বাপি সর্বকার্যযাণি সাধয়েহ। 

ফল-পত্রাদিস্দ্রব্যৈরমেন চ তদী কিল ॥৩৬৯ 
শ্রাদ্ধাদীন্যপি কাধ্যাণি ন ত্যাজ্যানি মনীধিভিঃ | 

মাসপ্রবত্ুছুলভ্যে তদ। কুরধ্যাদ্ যথা তথা ॥৩৭০ 

শ্রাদ্ধব্য অভাবে অনুকলপ। 

দেশনাশ, রাষ্ট্রনীশ অথবা মহাবর্যাদি সন্কট উপস্থিত 

হইলে যদি প্রত দুর্লভ হয়, তবে তৈল তাহার প্রতিনিধি 

হইবে। তৈল দুর্লভ হইলে তাহার আর প্রতিনিধি 

দিবে না ; অথবা ঘ্বৃত ও তৈল উভয়ের দুল্লভিতায় 

পয়ঃ (দৃষ্ধ) প্রাতিনিধিরূপে দেয়। ছৃদ্ষের প্রতিনিধি 

দধি। এসমস্ত আপতুকল্পেই বুঝিতে হইবে। এইরূপে 

আপশুকালীন প্রতিনিধি সম্বন্ধে ধষিগণ যখন চিন্তা 

করিতেছিলেন, তখন সকল লোকের হিতের জন্য 

প্রজাপতি মহাদেব স্বয়ং আসিয়া বলিলেন,_-জলের 

সহিত পিষ্ট (চুণিত) তগ্,লাঁদি গুলিয়া উহার দ্বারাই 

আপতকালে হোমাঁদি কর্ম করিবে ।৩৬৪-৬৮ 

অন্ত দ্রব্যের অভাবে মধুর দ্বারাই সকল কর্ণ করিবে। 

ফল, পত্লা্দি সুদ্রব্য এবং অন্নের দ্বারা শ্রান্ধাদি কর্ণ 

করিবে, তথীপি পরিত্যাগ করিবে না। একমাস পথ্যস্ত 

চেষ্টা করিয়াও যদি আন্ীয় প্রব্যসমূহ পাওয়া না যায়, 
তধে যেমন তেমন করিয়াই শ্রাদ্ধ করিবে ।৩৬৯-৭* 

শ্রেষ্ঠানাং ভূক্তিপত্রাণাং ছুল'ভে সতি ততপরম্। 

শ্রাদ্ধকার্ধ্যায় ম্বপাত্রং কথিতং যত, তেন তত ॥৩৭১ 

ংলন্ধং কথিতং শ্রীমন্ তেন তৎ্সাধয়েতরাম্। 

আপস পত্রালাভে তু লভ্যতে যত্ত, তেন তত ॥৩৭২ 

সাধয়েদিতি সর্বেষাং সন্মতিঃ পরমা স্মৃতা। 

বিপ্রাভাবে তু সর্বত্র দর্ভমুস্টিযু তৎপিতন্ ॥৩৭৩ 
স্বরানপি বিধানেন মন্ত্রৈরাবাহ ভূতলে । 

কুত্তা তাং নিখিলামর্চচাং অগ্লোকরণমেব চ ॥৩৭৪ 

অন্নত্যাগঞ্চ তৎকৃত্বা সর্বং তৎ্পরিষেচনম্ । 

আপোশনাদিকাঃ কৃত! মন্ত্রমাত্রেণ চানুতীঃ ॥৩৭৫ 

পর্চাপি জণ্তু বিধিনা চাভিশ্রবণমেব চ। 

উত্তরাপোশনং কৃত্বা মন্ত্রৈঃ পুর্ববদেব বৈ ॥৩৭৬ 

পিগুপ্রদানং নির্বর্ত্য তৎসর্বং সলিলে ক্ষিপেহ । 

তচ্ছেষঞ্চ ততো ভুক্ত? তর্পণঞ্চ পরেহহনি 7৩৭৭ 

কুর্ধ্যাদেব বিধানেন দক্ষিণাং তাং ততঃ পরমূ। 

শ্রীদ্ধকার্যের জন্য শ্রেঠঠ ভোজনপাত্রের অভাব 

হইলে মুত্পাত্রেও শ্রীদ্ধের ব্যবস্থা করিবে। মৃত্পাত্র 

স্থলভ বলিয়াই উহার কথা বলা হইয়াছে। আপতুকালে 

তাহাঁও যদি দুর্লভ হয়, তবে যে কোন পাত্রে শ্রাদ্ধকাধ্য 

করিবে-__ইহাঁতে সমস্ত শাস্স্রকীরগণেরই বিশেষ সম্মতি 

আছে। ব্রাহ্মণের অভাবে দর্ভময় ( কুশনিমিত ) ব্রীক্মণে 

পিতৃগণকে ও দেবতাগণকে মন্ত্রের ছারা ভূতলে আহ্বান 

করত তাহাদের অর্চনা, অগ্নৌকরণ, অন্নত্যাগ প্রভৃতি 

কর্ম করিয়া পরে পরিষেচন করিবে, অনন্তর আপোশন 

করত মন্ত্র পাঁচটি আন্ৃতি প্রদান করিয়া বিধিপূর্বক 

অধিশ্রয়ণ ও উত্তরাপোশন করিবে। তৎপর মন্ত্রধীরা 

পিগুপ্রদান করত পিগুগুলি জলে নিক্ষেপ করিয়া 

অন্নশৈষ ভৌজন করিবে এবং পরদিন তর্পণ করিয়! 

যে কোন ব্রাহ্ষণকে দক্ষিণ! প্রদান করিবে- ইহাই 

শত বিধি ।৩৭১-৭৮ 

পীত্রসমূহের প্রাঞ্চি নিজের ইচ্ছাধীন নহে । এজন্য 

অস্ততঃ তিনদিন পূর্বে এগুলি নিজের অধীনে আনিবার 



২৮ আধ্য-শাস্র 

যন্মৈ ক্মৈচিদ্ বিপ্রায় দগ্যাদ্িতি হি সা শ্রুতিঃ ॥৩৭৮ যেন কেন প্রকারেণ পিত্রোঃ শ্রান্ধং বিধানতঃ। 
অস্বাধীনানি পাত্রাণি পরেষাং পুর্বমেব বৈ। 
ত্রিদিনাদেব স্বাধীনা সা কৃত্বা তৈস্ততঃ পরম্ ॥৩৭৯ 
তৈঃ আদ্ধং তু ততঃ কৃরয্যাৎ সন্ভো লব্দাহথবাপদি। 
যথা কথঞ্চিৎ কৃর্য্যাচ্চ তেন চাপি বিধানতঃ ॥৩৮০ 
কতমেব ভবেমনং নাত্র কার্য! বিচারণা। 
মৃৎপান্রাণি তু চেত্তানি পাত্রাভাবেহথব৷ পুনঃ ॥৩৮১ 
কবলং কবলং হস্তে যাবদ্ দ্বাত্রিংশদাহুতীঃ | 
প্রাণায়েত্যাদিভিঃ সর্বৈঃ ষড়ারৃত্যা ততঃ পুনঃ ॥৩৮২ 
তুরীয়পঞ্চমাভ্যাঞ্চ সগুমাবততিকর্মণি | 
পুরযিত্বাবৃত্তিভেদং তাং বৃত্তিং তত্র কর্্মণি ॥৩৮৩ 
শ্রাদ্ধাখ্যে কারয়েদ্ বিদ্বান্ ব্রাঙ্ধণানামনাপদি । 
এবং কৃত্বা সদ্য এব সর্বভ্রষ্টো ভবেদপি ॥৩৮৪ 
বেদহস্তা শাস্ত্রহত্তা মরধ্যাদামারকণ্চ মঃ। 
পিতৃত্ো বিপ্রহস্তা চ ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥৩৮৫ 
আপতকল্পোক্তমর্ধ্যাদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধান্ততি | 
অনাপতস্থ ন গৃহ্থীয়াদ্ গৃহৃন্ তানি পতেদধঃ ॥৩৮৬ 

চেষ্টা করিবে এবং তাহার দ্বারা শ্রাদ্ধকর্্ম সম্পাদন 
করিবে । অথবা আপ্কালে সম্ভোলন্ধ পাঁত্রসমূহ দ্বারা 
কাধ্া সম্পাদন করিবে, তথাপি পরিত্যাগ করিবে না 1 
সেই পত্রগুলি যদ্দি মৃত্পারও হয়, তাহা হইলে তদ্দারা 
কাধ্য সম্পাদন করিবে, ইহাতে কোনও বিচার করিবে 
না ।৬৭৯-৮১ 

মুপারেরও অভাব হইলে ব্রাক্ষণগণের প্রতোকের 

হাতে হাতে দ্বাত্রিংশত (বত্রিশ) গ্রাস অন্ন দিবে; 

তম্মধো পঞ্চপ্রাণের প্রত্যেকের নামে ছয়বার করিয়া গ্রাস 
প্রদান করিবে এবং চতুর্থ ও পঞ্চমপ্রাণের নামে সাতবার 
গ্রাস দিবে। এইরূপে শ্রাঙ্ধীয় ব্রাহ্মণের হাতে বত্রিশ 

গ্রাস অন্ন দিবে-_-এ সমস্তই আপশুকালীন ব্যবস্থা । 

অনার্গশকালে এরূপ করিলে শ্রীদ্ধকর্তা সর্বকর্্মভ্রষট 
হইবে। এরূপ ব্যক্তি-_বেদহস্তা, শাশ্বহস্তা, মরধ্যাদা- 
মাশক, পিতৃক্প, বিপ্রহস্ত! প্রভৃতি নামে অভিহিত ব্যক্কি- 
সকলের ম্যায় পাপে লিপ্ত হইবে 1৩৮২-৮৫ 

অন্নেনৈব প্রকুর্বাত নান্যেন তু কদাচন ॥৩৮৭ 
তদন্নমতিশুদ্ধং যদ্ যোগ্যং তচ্ছাদ্ধকর্্মণি | 

অতিশুদ্ধত্বমন্নস্ত সদ্দ্রেব্যেণৈব কেবলম্ ॥৩৮৮ 
সম্পাদিতস্য ভবতি নাসদৃদ্রব্যেণ তন্তবেশু। 
স্যায়াজ্ভিতস্ত দ্রব্যস্ত সত্ত্ব প্রকথিতং বুধৈঃ ॥৩৮৯ 

তদন্যায়াজ্জিতং দ্রব্যমসদিত্যেব মুরিভিঃ | 
কথিতং সৎকর্দ্মজালাযোগ্যং নিরয়ভীতিদম্ ॥৩৯০ 

তসদ্দ্রব্যং ব্রাহ্মণস্য যাঁজনাধ্যাপনাদি ভিঃ | 
সম্প্রাপ্তং যদ্ধিশেষেণ স্বীয়োর্াসম্তবঞ্চ যৎ ॥৩৯১ 
ধান্যাদিকং শাক-মুল-শলাটু-ফল-মূলকম্ । 
ন্যায়াজ্জিতমিতি প্রোক্তং যোগ্যং সৎকন্মণাং সদা ॥৩৯২ 

মহাদানাদিসম্প্রাপ্তং গজদ1নাদিনাগতম্ | 

কুমাধ্যস্থ্যাদিনাপ্রাপ্তং গ্রামসামা ন্যযাজিকম্ ॥৩৯৩ 

শৌদ্রং সৌতং রাথকারং তাক্ষং ত্বাস্ট্রং তখৈণিকমূ। 
মালাকারীয়মান্বষ্ঠং তান্তবায়ঞ্চ সৌচিকম্ ॥৩১৪ 

আপতকাঁলবিহিত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাসমূহ অনাপৎ- 

কালে কখনও গ্রহণ করিবে না, করিলে পতিত হইবে । 

যে কোন প্রকারেই হউক অন্নের দ্বারাই পিত্রাদির 
শ্রাদ্ধ করিবে, অন্য ভ্রবো নহে 1১৮৬-৮৭ 

অতিবিশুদ্ধ সেই অন্ন শ্রাদ্ধকন্মের যোগ্য বলা 

হইয়াছে । এ অন্নসমূহের অতিবিশুদ্ধি সদৃদ্রব্যের দ্বারাই 
সম্পন্ন হয়, অসদ্দ্রব্যের দ্বারা মহে। ন্যায়াজ্জিত 

( শান্সরবিহিত উপাঁয়ে লব্ধ) দ্রব্যকেই পশ্ডিতগণ সদৃত্রব্য 

বলিয়াছেন ; আর অম্যায়োপাজ্ভিত ভ্রব্যকে অসদ্জ্রব্য 
বলিয়াছেন । অসব্দ্রব্য সর্বিহিত কর্মের অযোগ্য এবং 
নরকভীতিপ্রদ ।১৮৮-৯০ 

যাজন, অধ্যাপনাঁদি দ্বারা যে ধন উপার্জন করা 
যায়, বিশেষতঃ স্বীয় ভূমিজাত দ্রব্য ব্রাঙ্ষণের পক্ষে 
সদূদ্রব্য। ধান্যাদি,। শাক, মুল, শলাট, ফল 
প্রভৃতিকে গ্যায়াঞ্জিত দ্রব্য ও সকল কর্দ্দের যোগ্য বল! 
হইয়াছে ।৩৯১-৯২ 



লোহিত-স্মৃতিঃ 

কৌলকং সৌচিকং নাটং শৈলুষং ভারতং তথ] । 
পামরং জাল্মকং গাধং চাণ্ডালং যাবনং তথ ॥৩৯৫ 

শলৈচ্ছং হৌনং কোন্কনং বা ভূতকাধ্যাপনাদ্দিভিঃ | 
আদ্শ্রাদ্ধাদিসন্প্রাপ্তং স্বামিদ্রোহাদিনাগতন্ ॥৩৯৬ 

চৌধ্ধ্যানৃতসমু্ভুতং দুষ্টযাজনসঙ্গতম্ | 
অহীনব্রতুসংলব্ধং কন্যকাবিক্রয়োখিতম্ ॥৩৯৭ 
নিক্ষেপ-বাধুষ্যাগতং যদন্যচ্ছান্ত্রনিন্দিতয্। 
তদেতদখিলং দ্রব্যমসমীচীনমুচ্যতে ॥৩৯৮ 

সমীচীনং তদেব স্তাৎ সচ্ছেণত্রিয়মুখাগতম্ । 
একবিংশতিসংখ্যকক্রতৃদক্ষিণয়া তথা ॥৩৯৯ 

প্রীতিদত্তং শ্রাদ্ধকালমহসম্ভাবনাদিতঃ | 

সম্প্রাপ্তং যাদ্রয়া প্রাপ্তং শনকৈঃ শনকৈরপি ॥8০০ 

খলভব্যন্থুতোণ্পত্তিপুরাণম্মৃতিপাঠকৈঃ | 
পঠন্তৈরপি তত্গ্রীত্য সম্প্রাগুমবশ[ভুদা ॥৪০১ 
দক্ষিণাদানরূপেণ সদস্যাদিমুখেন চ। 

সোম প্রবাকাদিমুখাদুৎ্সবাদিমুখেন চ ॥৪০২ 
শশা শাপপ্পস্পীপ্পীকী শপ শী 

মহাদানাদি, গজদানাদি; কুমাধ্যস্থ্য, ভাবেপ্রাণ্ত, গ্রাম- 

সামান্য (যাজনলব্), শূকর, সত, রথকার, তক্ষা (সূত্রধর ), 
তবগ্তী (পৃত্রধরী ), এঁণিক (ব্যাঁধ), মালাঁকার, অস্থষ্ঠ, 
তগ্তবায়, সৌচিক, কৌলক, নাট, শৈলুষ, ভারত, পামর, 

জালা, গাধ, চগাাল, যবন, শ্রেচ্ছ, হণ, কুহ্কণঃ ভৃত- 

কাধ্যাপনা, আছ্শ্রাদ্ধ, স্বামিদ্রোহ, চৌর্য্য, মিথ্যাভাষণ, 
দুষ্ট যাজনকর্ণ, অহীনক্রতু, কল্যা-বিক্রয়, গচ্ছিত দ্রব্য, 

কুসীদ এবং অন্য সকলপ্রকার শান্দ্রনিন্দিত উপায় হইতে 

প্রাপ্ত দ্রব্যসমুহকে অসমীচীন দ্রব্য বলা হইয়াছে ।৩৯৩-৯৮ 

তাহাকেই সমীচীন প্রব্য বলা হইয়াছে, যাঁহ। 

আত্রিয়ের মুখ হইতে আগত এবং একবিংশতিপ্রকীর 

যঙ্ঞদক্ষিণ! হইতে প্রাপ্ত ।৩৯৯ 

প্রীতির দান, শ্রান্ধকালীন উতসবসম্পদ, অল্প অল্প 

করিয়া যাক্রা, খল বা! দ্গাধুগণের পুত্রোৎপত্তি উত্সবে 

পুরাণ ও ম্মৃতিপাঠক, পাঠকের পাঠ শ্রবণে শ্রীতিপ্রযুক্ত 
প্রাপ্ত ধন, জদশ্যাদির দক্ষিণা, দানরূপে প্রাপ্ত 

দক্ষিণা, সোসযজ্ঞমুখ, উৎলবাদি মুখ শ্যা়পখে দৈব- 

০ 

সম্প্রাপ্তমবশানৈবাৎ সম্প্রাপ্তং ন্যায়ব্মনা । 
মধুপর্কাদ্দিরূপেণ লমাগতমনীশ্বরাৎ ॥৪০৩ 
যচ্চান্যদখিলং ভূয়ঃ সদ্দ্রব্যমিতি তদ্বিহুঃ। 

অসদৃদ্রব্যকৃতং শ্রাদ্ধং পিতৃণাং নিরয়প্রদমূ ॥8০৪ 
ততোহল্লেনাপি সদুদ্রব্যসমানীতৈকবস্তুভিঃ | 
স্বপত্ৰীহস্তরচিতপাকৈরত্যন্তপাবনৈঃ ॥৪০৫ 
ভাবশুদ্ধেন মনস! তাদৃশেনেন্ধনেন তু । 

নির্বত্যমেকং প্রত্যব্দং মন্ত্রপুতঞ্চ তাতয়োঃ ॥৪০৬ 

শ্রাদ্ধে পাককত্তণরঃ | 

তত্রাদে পাককন্ত্েকা ধর্মমপত্রী তথাপরাঃ। 
কুলপত্ত্যোহনন্যজা তিসম্তবাঃ স্ত্যঃ প্রজাবতী ॥৪০৭ 
মাতরো জ্ঞাতিপত্্যশ্চ পিতৃত্বশ্রাদিকাঃ পরাঃ 
ভার্ধ্যাঃ স্বসারঃ শ্বশ্রবশ্চ মাতুলান্যস্তঘৈব চ ॥৪০৮ 
অত্যারাদ্ বন্ধুপত্যশ্চ গুরুপত্যস্তথাবিধাঃ। 
আনুকুল্যেন নিদ্দিষ্টাঃ সর্বাভাবে স্বয়ং বরঃ ॥৪০৯ 

বশে হঠাৎ প্রাণ্ড, মধুপর্কাদিরপে ও রাজা ভিন্ন অন্ত 
সৎপাত্র হইতে প্রাপ্ত এবং শান্তপ্রশত্ত দ্রব্সমূহকেই 

সদব্রব্য বলে। অসদ্দ্রব্যের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে 

পিতৃগণের নরকগতি হয়; এজন্য অল্ল হইলেও সমানীত 
দ্রব্য পবিত্র কান্ঠে নিজপত্বীর দ্বারা পাক করাইয়া মন্ত্পৃত 
অত্যন্ত পবিত্র সেই অন্নের দ্বার ভাঁবগুদ্ধ মনে পিতৃগণের 
প্রীত্যব্দিক শ্রাদ্ধ করিবে ।৪০০-৬ 

শ্রাদ্ধে পাককর্তী। 

শ্রান্ধান্নের পাকে নিজ ধর্মপত্বীই মুখ্যাধিকারিণী, 
তাহার অভাবে স্বজাতীয়! পুত্রবতী জ্ভাতিপত্বীও পাকে 
অধিকারিণী হইবে ।৪০৭ 

এইরূপ মাতৃগণ, জ্ঞাতিপত্বী, পিতৃম্বসা (পিসী) প্রভৃতি 
ছিতীয়াদি পত্তী, ভগিনী, শ্বশ্র, মাতুলানী, অতি- 

নিকটবর্তিনী বন্ধুপত্বী ও গুরুপত্বীগণ ইহাদের সকলেরই 
শ্রীন্ধান্পপাকে অধিকার আছে। এই সকল অধিকারীর 
অভাবে শ্রান্বকর্তী স্বয়ংই শ্রেষ্ঠ অধিকারী ।৪০৮-৯ 



৬ 

পাককর্্মণি সত্প্রোক্তঃ সৎস্ত্ব দারেযু তৎপুরঃ | 
ন তৎকর্শণি নির্দিষ্ট যজমানোহপি তত্র চ ॥৪১০ 
যদি কর্তী ব্রহ্মচারী তদা পাকং প্রযত্বতঃ | 
ন কুর্য্যাদেব বিধিনা তস্ত পাকে কদাচন ॥৪১১ 

অধিকারোহস্তি ধন্মেণ বনস্থস্থ যতেরপি। 
ব্রহ্মচারী যতির্বাপি যন্মিন দেশে যদ! তদ! ॥৪১২ 
পচনং কুরুতে মোহাত্তদ্রোষ্টং তৎক্ষণাৎ পরম্ । 
শ্রিয়াদিরহিতং সর্বদেব-বেদ-সথর-দ্বিজৈঃ ॥৪১৩ 

তীর্থৈঃ পুণ্যৈঃ পবিত্রৈশ্চ সপ্ততন্তমুখাদিভিঃ 
প্রবঞ্জিতং বিশেষেণ ভবেদুরীকৃতং তথা ॥3১৪ 
নট ভ্রষটং প্রভগ্রঞ্চ ভ্রান্তনষ্টমৃগদ্িজমূ | 
নির্মানুষ্যং শুফজলমা শতাব্দাপ্তবিষ্যতি ॥৪১৫ 

পাকভিন্নানি কার্য্যাণি সর্বাণ্যেবাবিশেষতঃ | 

গুরোনিত্যং ব্রহ্মচারী কর্তুং শরোতি সন্ভতম্ ॥৪১৬ 

বিনা পাকং তমেকং তু কার্য্যাণ্যন্যানি যানি বা। 

তদুক্তানি প্রকুর্বাত যতিশ্চাপি তখৈব হি ॥৪১৭ 

কিন্ত পত্তী বর্তমান থাকিতে ও শ্রাদ্ধগৃহে উপস্থিত 
থাকিতে যজমানের শ্রীন্ধপীকে অধিকার নাই ।৪১০ 

যদি শ্রাদ্ধকর্তী ব্রহ্মচারী হয়, তবে সে স্বয়ং পাক ৰ 

করিবে না, কারণ তাহার পাকে অধিকার নাই ।৪১১ 

যতি, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী ইহাদের কাহারও শ্রাদ্ধ- 

পাঁকে অধিকার নাই । যতি, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী মোহ- 

বশতঃ যে দেশে যখন শ্রান্ধাম্ম পাক করিবে, সেই সকল 

দেশ তখন হইতে একশত বওমরের মধ্যে সর্বৈশ্বধ্যশৃন্য, 

সর্ববেদ ও সর্বদেবশুন্য হইবে; সপ্ততন্তপ্রমুখ পুণ্যতীর্থ সেই 
দেশ হইতে অন্তহিত হইবে এবং সেই দেশ মৃগ-পক্ষিশূন্য, 
মানবশৃম্য, জলশুছ্া হইয়া নষট-্রষ্ট হইবে ।৪১২-১৫ 

ব্রহ্মচারী শ্রান্ধপাঁক ভিন্ন গুরুর অন্য সকল কার্য্যই 
করিতে পারিবে এবং সন্ন্যাসীও পাকভিন্ন গুরুসেবার 

নিমিত্ত অন্যান্য কন্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে 1৪১৬-১৭ 

যতি বা ব্রক্ষচারী যে ভূমিতে পাক করে, সেই 
ভূমি দক্ষা ও প্রণফ্টা হইয়া ভয়ে কম্পিতা হয়--ইহাতে 
অঙ্দেহ নাই ।৪১৮ 

আধ্য-শাস্্র 

বধিনা যতিন! পাকে কৃতা ভূমিস্তথ! তরামৃ। 
ভীতা দগ্ধা প্রণফটা চ কম্পিতা স্থান্ন সংশয়ঃ ॥৪১৮ 

তক্মাত্ত, যদি বর্ণী স্যাচ্ছাদ্ধকর্তা তদ! কিল। 
তম্মাতা৷ তন্ত ভগিনী যাশ্চ কাশ্চন তাস্ত বৈ ॥৪১৯ - 
বন্ধুপত্ব্যো মিত্রপত্ত্ে গুরুপত্ত্যাদিকাঃ স্মৃতাঃ। 
পাককত্রে। নরাঃ স্বীয়াঃ কীত্তিতা ন স্বয়ং কদা॥৪২০ 
সবশ্রাদ্ধেষু সর্বত্র রগাপাকে। বিশেষতঃ | 

গহিতঃ স্তাতথ! বন্ধ্যাপাকোহপি পরিকীত্তিতঃ ॥৪২১ 
স্বসা মাত! তথা শ্ব্ার্মাতুলানী স্তা পিতা | 
পিতৃব্যপত্থী বা ভার্য্যা ভগিনী বা তথাবিধা ॥৪২২ 
কত্রাণাং তু পুরোক্তানামভাবে বিধবা অপি। 
এতা গ্রান্থাঃ পাককার্য্যে শ্রাদ্ধকন্মণি সঙ্কটে ॥৪২৩ 
জ্ঞাতিভার্ষ্যাশ্চ নিখিলাঃ প্রত্যাসন্নাস্তথাবিধাঃ | 

সপিগুভাধ্যাঃ সাধ্ব্যশ্চেদ্ গ্রান্থা এবেতি শগ্ডিলঃ॥৪২৪ 

শ্রাদ্ধপাকক্রিয়ায়াস্তাঃ প্রা শ্রীমানসৌ মহান্। 
পুত্রিণীনাং ন রগাত্বং নিখিলৈনিশ্চিতং পুরা ॥৪২৫ 

এজন) ব্রহ্মচারী যদি শ্রাদ্ধকর্তা হয়, তবে তাহার 
মাতা, ভগিনী, বন্ধুপত্বী, মিত্রপত্বী এবং গুরুপতীগণের 
কেহ অথবা এরূপ কোন পুরুষ শ্রাদ্ধান্ন পাক করিবে; 
কিন্তু কদাচ স্বয়ং পাক করিবে না ।৪১৯-২০ 

সকল শ্রাঙ্ধেই রগ! অর্থাত বিধবা এবং বন্ধ্যানারীর 
পাঁক অত্যন্ত গহিত। তবে ভগিনী, মাতা, শাশুড়ী, 
মাতুলানী, পিতা, পিতৃব্য-পত্ভী, ভাধ্যা এবং জ্ঞাতিভগিনী 
প্রভৃতি সকলেরই অভাব হইলে সঙ্কটকালে অর্থাৎ 
ব্রহ্মচারী শ্রাদ্ধকর্ত। হইলে বিধবার পাকও শ্রান্ধে 
গ্রহণীয় ।৪২১-২৩ 

শগ্ডিল মুনি বলিয়াছেন,__গৃহে উপস্থিত থাকিলে 
সাধ্বী জ্ঞাতিপত্বী ও সপিগুপত্ভীগণও শ্রান্ধার পাক 
করিতে পারিবে 1৪২৪ 

শগ্িল মুনি আরও বলিয়াছেন, শ্রান্ধপাকে পুত্রবতী 
বিধবাকে বিধবা মনে করিবে না, এবং একবার পুষে 
হইয়া মরিয়া গেলেও সেই নারীকে বন্ধ্যা মনে করিবে 



লোহিত-স্মৃতিঃ 

বন্ধ্যাত্বং জাতপুত্রাণাং ন কদ্দাচন বিদ্যাতে। 
কম্যকানুপনীতানাং ন কন্মাহমূচিরে ॥৪২৬ 

॥ মৃতকাধ্যে কর্তুরনকল্প মিষেধঃ॥ 
সতি কত্ররন্তরে ভুয়ো ন চেত্েষাং তু কর্তৃতা । 
অস্ত্যেবেতি তদ! প্রাহু মৃতকার্ধ্যে বিশেষতঃ ॥৪২৭ 

স্বধানিনয়নাদেব মন্ত্রকার্য্যাখিলামতা | 
অথব। তদ্ ব্রতঃ কক্ষান্তরনিষ্টস্ত কশ্চন ॥৪২৮ 
তৎকাধ্যমখিলং কুর্য্যাত্তেন তৎস্ুকৃতং ভবে । 

বিনৈব বরণং তৃষ্ণীং কর্তৃ স্বস্ত স্বয়ং যদি ॥৪২৯ 
তৎকর্তৃব্যত্বেন কুরধ্যাৎ কন্ম ত স্যামিরর৫ঘকম্। 
মস্ত কম্তাপি নন্ত দূরে কর্তরি সংস্থিতে ॥৪৩০ 

॥ কত্ুবৃতন্ঠাধিকার2 ॥ 
তৎকর্তব্যত্বেন নান্যঃ কন কুর্ধ্যাত্তথা যদি। 
পুনঃ করণমিত্যেব নিশ্চিতং ত্বাদিতো যথা ॥৪৩১ 

না, কিন্তু কন্তা বা 1 অনুপনীত পুরুধ শ্রাদ্ধপাকে কদাচ 
অধিকারী হইবে না ।৪২৫-২৬ 

মৃতের কাধ্যে কর্তার অনুকল্প নিষেধ। 

মৃতের কাধ্যে 

কথ! শান্ত্রকার বিশেষরূপে বলিয়াছেন । 

অখিল প্রীতি স্বধানিনয়ন অর্থাৎ স্বধাশব্দপ্রযোজ্য শ্রাদ্ধ, 

হইতেই জন্মে। অথবা শ্রাদ্ধকর্তা যদি তৎুকাধ্য না! 

করেন, তবে শ্রান্ধের অন্যতম নিকট অধিকারীই তাহার 
প্রতিনিধিরূপে শ্রান্ধ করিবে। 

শ্রাদ্ধকাধ্য স্ুসম্পন্ন হইবে । যে কোনও মৃতের শ্রান্ধকর্তা! 

নিক্ষল হইবে ।৪২৭-৩০ 

শ্রান্ধাধিকারিকর্তৃকৰ্বতের ততকর্মে অধিকার! 
ততকর্তৃক সাক্ষাদ্ভাবে বৃত ন। হুইয়া স্থী্ন কর্তব্য রূপে 

কেহই শ্রান্ধ করিবে না, করিলে এ শ্রাদ্ধ পণ্ড 
হইবে এবং প্রথম হইতে পুনরার উহার অনুষ্ঠান করিতে 

৮০২ 

মুখ্যকর্থ৷ ভিন্ন অন্য অধিকারিগণ | 
কিরেত রিতার কী ভাহীনির জহি স্থলেই পুত্রবতী বিধবাঁদির পাঁকে অধিকার, অন্য স্থলে 

্  নহে। ঘদি মোহবশতঃ অগ্স্থলেও বিধবাদি শ্রান্ধান্ন পাক 
মন্ত্রকাষ্যের ' 

করে, তবে এ শ্রাদ্ধ পণ্ড হওয়ায় পরদিন পুনরায় 
পুত্রবধূর পক্কান্নে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিবে ।৯৩৩-৩৪ 

| (বিধবা ) চারি প্রকার । 
তাহ হইলেই অখিল % ও ৃ 

৩১ 

অতদ্রৃতরুতং কন্মারতমেবেতি সুরিভিঃ । 
যতঃ স্থুনিশ্চিতং তদ্ধি করণং পুনরহ্তি ॥৪৩২ 
তাদৃশেষেব কৃত্যেষু রণ্ডানাং পাককর্তৃতা । 
ন ততিন্নেষু পিত্র্যেষু চেবং মতি যদাহবশাৎ ॥8৩৩ 

মোহাত্তৎকৃতপাকেন কৃতং শ্রাদ্ধং তদ। পুনঃ | 

পরেহহন্যেব কুর্বাত ন্ন,ষাপাকেন তৎ্ভ্রুতঃ ॥৪৩৪ 
জ্তাতাজ্ঞাতেতি রণ্ডে ছে স্পৃষ্টাম্পৃন্টে পরে তথা । 
পতিং জানাতি ঘ! জ্ঞাতা প্রথম। স! প্রকীর্তিতা ॥৪৩৫ 

তত্রাজ্ঞাতেতি যা সেয়ং ন জানাতি পতিং স্বকম্। 
অত্যন্তপাপা সা জ্ঞাতা যন্থ্যাঃ স্পর্শাৎ পরং তদ। ॥৪৩৬ 

স্থখদৌোষেণ মরণং তন্ভর্তা প্রতিপগ্যতে ৷ 

সা স্পৃষ্টেতি হি বিখ্যাতা হ্লব্ধ। তদ্রতিং 
পরাম্ ॥৪৩৭ 

রজলোহপ্যশ্,তে ঘোরং বৈধব্যং পাপজং মহত 
সাহস্পুষ্টেতি সমাখ্যাতাস্তা এতাঃ পূর্বজন্মনি ॥৪৩৮ 

চিক 22৭ স্পা (৫ 

৷ হইবে। অবৃত পুরুষ কর্তৃক কৃত শ্রাদ্ধ অকৃতই হইয়া 
৷ থাকে--ইহা! বিদ্বদ্গণের স্থুনিশ্চিত অভিমত; সুতরাং 
৷ এরূপ স্থলে পুনরায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কর্তব্য ।৪৩১-৩২ 

এইরূপ যেস্থলে মুখ্য পাঁককর্তীর অভাব হইবে, সেই- 

জ্বাতা, অজ্ঞাতা, স্পৃষ্টা ও অস্পৃষ্তীভেদে রগ্ডা 

যে নারীর (অতিবাল্যে) পতির 

ত্যু হইলেও তাহার কথা স্মরণ আছে, তাহাকেই জ্ঞাত 

কিনা কিন্তু যাহার পতির কথা একটুও স্বরণ 
দুরে থাকিলে শ্রান্ধকর্তী কর্তৃক বৃত না হইয়া কর্তব্যরূপে র্ 

কিছু না বলিয়া! স্বয়ং যদি কেহ শ্রাদ্ধ করে, তবে এ শ্রাদ্ধ: 
নাই, তাহাকেই অজ্ভঞাতা বিধবা বলে। এই বগু। 

অধিক পাপীয়সী। যে নারী স্পর্শ সুখ প্রদান 
করিলেও পতির মৃত্যুর কারণ হয়, তাহাকে স্পৃষ্ট! বলে। 
যে নারী খতুমতী হইক়্াও পতিসহবাস-লাভের 
পূর্বেই বৈধব্য প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই অস্পৃষ্টা রগ বলে। 
ইহারা সকলেই পূর্ব পুর জন্মাকৃত মহাপাপের ৪ 
এরুপ বৈধব্য প্রাপ্ত হয় ।৪৩৫-৩৮ রর 



৮ পাপ পপ শশা? পি আক 

৩২ আধ্য-শাঙ্ত 

নগ্শ্রাদ্ধে নবশ্রাদ্ধে লোষ্টরব্রাহ্ষণভোজনে | 
আছ্শ্রাদ্ধে চ ভোক্তারঃ প্রত্যক্ষান্নং বিনা শুচিযা৪৩৯, 
ক্রমেণৈব মহাপাপাঃ সপ্তানাং জন্মনাং পুরা । 
অগ্নে। প্রথমতঃ কৃত্বা হোমরূপেণ কম্ম তৎ 0৪৪০ 

সমাপ্য বিধিবদ্ ভুয়ো যথা সন্বল্পপূর্বকম্। 
সম্যগ. বিপ্রমুখেনাপি তাদৃক্কর্মচতুষ্টযম্ ॥৪৪১ 
প্রকর্তব্যং প্রযস্ত্েন ন চেভ, ব্রাঙ্গণো বৃথা । 
অধঃ পতেদেব তরাং নেহামুনর চ নিষ্কৃতিঃ ॥8৪৪২ 

তস্য ভোক্ত,$ প্রকথিতা তাদৃক্প্রেতক্রিয়ান্ত্র বৈ। 
বিনাগিমাদিতো বিপ্রমুখেন ক্রিয়মাণকে ॥৪৪৩ 

প্রাথম্যেনৈব তন্টোক্ত,ঃ পুলাকানাং তু সংখ্যয়া। 
জ্ঞাতাদিরগাজন্মানি ভবেয়ুরিতি ত বৈ বিধিঃ॥88৪8 

॥ বিধবানাৎ নিন্দ। ॥ 
শ্ীমান্ প্রজাপতিঃ প্রাহ সবলোকপিতামহঃ | 
তাদৃশ্য এতাঃ স্ক্রুরাঃ ক্রুরচিভা মহাজড়াঃ॥8৪৫ 

এ) আএপ৮৭ ০ পশিপিসাপিপাসপ শত 

গনশ্রান্ধ ( তঙ্গামক দ্ধ বিশেষ ), নবআাদ্ধ, 

লোষ্টরব্রাহ্ষণভোজন (যে ব্রাহ্মণের সর্ববস্ততে লোষ্বদ 
উপেক্ষাবৃদ্ধি আমিয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রা্ধণ, সেই 

ব্রাহ্মণের ভোজন । কারণ, উল্ত ব্রাঙ্গণের কোন 

বিচারবুদ্ধি থাকে না, সেইজগ্য তিনি যত্রতত্র 
আহারা-বিহারাদিতে নিযুক্ত থাকেন ।) এবং আগ্ধশ্রান্ধে 
যে সকল ব্রাহ্মণ অপবিঞ্র অন্ন প্রত্যক্ষভাবে ভোজন 

করিবে, তাহারা ক্রমশঃ সপ্ত জন্ম প্যস্ত মহাঁপাপী হইয়া 
অবস্থান করিবে। এ পাপ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা 
করিলে প্রথমতঃ অগ্নসিতে ততুকন্ম হোঁমরূপে সমাপ্ত 

করিয়া বিধিপূর্বক সন্বল্প করত সম্যক্রূপে শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণের 
সারা এবপ চারিটি কর্মের অনুষ্ঠান করিবে; নতুবা 
ত্রাঙ্ষণ বুথাই পতিত হইয়া ইহলোক ও পরলোকে 

নিষ্ভৃতিশুম্য হইবে ।৪৩৯-৪২ 

সেইরূপ” প্রেতক্রিয়াসমুহে ভোজনকারী সেই 
বিপ্রেরও পূর্বোক্ত উপায়ে নিষ্কৃতি কথিত হইয়াছে। 
অগ্নি ভিন্ন ব্রাক্মণমুখেই যেস্থলে শ্রান্ধকার্ধা হয়ঃ সেস্থলে 

যে ব্রাঙ্গণ প্রথম হইতেই এ শ্রাদ্ধপ্রদত্ত পুলাক (দগ্ধ অঙ্গ) 

দয়া-দাক্ষিণ্য-সৌভাগ্য-ক্ষান্তি-দান্তিবহিষ্কতাঃ। 
ক্রুরাতিক্রুরন্ক্রুরতম! ইতি জগগুত্রয়ে ॥৪৪৬ 

জন্মনৈব হি বিখ্যাতাস্তাদৃশীনাং সদা ক্ষয়? | 
পিতরো ভ্রাতরস্তজ্জাঃ পিতৃগেহে প্রকীন্তিতাঃ ॥8৪৭ 

পতিগেহে তু তত্তাতভ্রাতরস্তজ্জান্তজ্জনাঃ | 

অপ্যেবং দতি সর্বত্র ন স্বাতন্ত্যকথ! সদ] ॥৪৪৮ 

তাসাং প্রকথিতা সন্ভিরেবং সতি পিতুগঁহে । 
পিত্রোস্ত কৃপয়৷ পাল্যান্তৎকোষ্ঠজনিতোহম্থহুম্ ॥8৪৯, 
্রাত্রাদীনামপি তথা তজ্জাতানাং তথৈব চ। 
এতস্ডিম্নেন কেনাপি সম্বন্ধেন ন চৈব হি ॥৪৫০ 

পরং তু তত্র লোকানাং পশ্ঠাতাং তান্তথাবিধাঃ | 

অনাথ! ইব ভান্ত্যেতা ন তু তৎুকুপয়া তরাম্ ॥৪৫১ 

এতাদৃশী লোকরাতিস্তত্র ভর্ভতুনিকেতনে | 
অত্যন্তপারবশ্ঠং তৎ স্ুম্পঞ্টং লোকবত্মতঃ ॥৪৫২ 

সংখ্যাপুর্বক অর্থাৎ গণিয়া গণিয়া ভক্ষণ করে, সে জ্ঞাতাদি 

রণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে-_ইহাই শান্্রবিধি ।৪ ৪৩-৪৪ 

বিধবাগণের নিন্দা 
সর্বলোকপিতাঁমহ আমান্ প্রজাপতি বলিয়াছেন, 

পূর্বোক্ত রগাগণ অত্যন্ত ক্রুরচিত্তা, মহাজড়বুদ্ধিসম্পন্না, , 

দয়াদাক্ষিণ্য, সৌভাগ্য, ক্ষমা ও দমাদিগুণশৃন্যা হইয়া এই 
জগতে অত্যন্ত ক্রুরতমা বলিয়৷ ত্রিজগতে খ্যাত হইয়া 

হইয়া থাকে; জন্মাবধি ইহাদের সর্বদাই ক্ষয় অর্থাৎ 
অবহেলা থাকে। পিতৃগুহে পিতা, মাতা, জাতৃগণ ও 
জাতুণ্পুত্রগণই ইহাদের রক্ষক এবং পতিগৃহে শশুর, দেবর 
ও তাহাদের পুত্রপৌব্গণই রক্ষক; ইহাদের স্বাতন্তর্যে 
কথ। সাধুগণ স্বীকার করেন নাই। পিতৃগুহে পিতামাতাই 
নিজকন্যাবোধে ইহাদিগকে পালন করিবেন। এইরূপ 

ভ্রাতাও ভ্রাতুষ্পুত্রগণও ভগিনী ও পিতৃদ্বসাবোধে 
ইহাদিগকে পালন করিবেন। কিন্তু আত্মীয় ভিন্ন অগ্ঠ 
কেহ ইহাদিগকে পিত্রাদি গ্ুহে অনাথ ছুঃখিনীবোধে 
কূপা পরবশ হইয়াও পালনে প্রবৃত্ত হইবেন না--+ইহাই 
লোৌকরীতি। এইরূপ, পতিগৃহেও শ্বশুর, দেবর, দেবরপুত্র 
গণের দ্বারা পালিত হইয়া তাহাদের সম্পূর্ণ অধীনা 



লোহিত-স্মৃতিঃ 

গতানাং তত্র নির্সজ্জং পুরস্কারৈকবর্জনাৎ। 
হৈ্মাদে৷ জায়তে হি শনৈঃ কালেন তশুপরম্ ॥৪৫৩ 
ভাগাংশাদিপ্রশ্নমূলকলহে ন নিকৃটতা । 
স্বয়মেবোৎপগ্ঠতে চ জাতে চৈবং বিশেষতঃ ॥8৫৪ 
শাপ-রোদন-হুস্কার-ত্বঙ্কারাদিককত্মলে | 
সমুখিতে সঙ্কটেহস্মিন্ মিথযোঃ পশ্যতাং পুরঃ 08৫৫ 
কিং কার্যমিতি তৈঃ প্রোক্তে তামেনান্তাশ্চ বীক্ষ্য বৈ 
তশ্পরং দীয়তে চেতি প্রতিজ্ঞাপ্য ততঃ পরম্ ॥৪৫৬ 
যচ্ছান্ত্রেণেব বিহিতং তাবন্মাত্রং তদা তদা । 
অন্মাভিরীয়তে চেতি নান্যৎকিমপি ক্ষুল্লকম্ ॥8৫৭ 
ধর্মতোহস্ান্ত রগ্ডায়৷ মধ্যাহ্কেহঘহমেব বৈ। 
সার্দত্রিকরসম্পূর্ণস্তগু,লা লবণং সমিৎ ॥৪৫৮ 

বসনং ত্রিপণকক্রীতং ত্রিমানানাং তথৈব চ। 
এতাবদেব সাধ্বীনাং চোদদিতং বিধবাশনঘ্ ॥৪৫৯ 

হয়ই ইহারা অবস্থান করিবে । পতিগুহে অনাথা ও 
দুঃখিনী বুঝিলেও অন্য কেহ কপাঁপরবশ হইয়া ইহাঁদিগকে 
পালন করিতে অগ্রসর হইবে না; তাহা করিলে 

তাহাদের প্রশংসারপ পুরক্ষারলাভ না হইয়া কালক্রমে 
নিন্দা ও লোৌকসমাঁজে হীনতা প্রীপ্তি হইবে 18৪৫-৫৩ 

ইহাদের পালক পুরুষগণ (দেবরাদি ) সম্পত্তির 

ভাঁগ ও অংশবিষয়ে ইহাদের সহিত কলহে প্রবুত্ত হইয়া 

নিজের নিকুম্টতা প্রদর্শন করিবে না। কিন্তু ইহারা 
অর্থাভাবে স্বেচ্ছামত কিছু করিতে না পারিয়া স্বয়ংই 
মোহবশতঃ কলহস্ট্টি করিয়া শাপ, রোদন, কৃঙ্কার, 

ত্বঙ্কারাঁদি করত মহা সঙ্কটের সৃষ্টি করে, তবে দানধশ্মীদির 
জম্থ৷ কিছু অর্থপ্রদানের প্রতিশ্রর্ঘতি দিয়া সঙ্কটের অবসান 

করিবে এবং "শান্জ্রবিধি অনুমারে যাহা আমরা দিতে 

পারি, তাহাই দিতেছি' এই বলিয়! দানব্রতাদির জঙ্যা 

মধ্যে মধ্যে কিছু ধনাদি দিবে ।৪৫৪-৫৭ 

প্রত্যহ “মধ্যাহ্ছে সার্ধত্রিমুষ্টি তগু,ল, লবণ, সমিধ্ 
(পাককাষ্ঠ), ত্রিপণক্রীত (অল্লমূল্যের) বসন এবং তিনমাস 
পর্যন্ত ভরণপৌষধণের যোগ্য একসঙ্গে দেয় দ্রেব্যসমূহ 

ইহাই জাধ্বী বিধবার প্রাপ্য বন্ত, ইহার অধিক নহেপ-_ 

প্রদেয়ং শান্ত্রমার্গেণ চৈতন্মাদধিকং ন ছি। 
ইত্যেবমুক্ত। বচনং তাবন্মাত্রে ততঃ পুনঃ ॥৪৬০ 
দত্তেখ নালমেতন্মে চেতি রোদনপুর্বকম্। 
দ্বারে নিরুদ্ধে জ্ঞাতেস্ত তত্র সম্তস্ত কেচন ॥৪৬১ 

কিমেতদিতি তুষ্ণীকং সম্ততং পশ্ঠতাং পুরঃ। 
উভটয়ৈঃ ক্রিয়তে চেতি হস্ত সম্প্রতি মান্ত্িতি ॥৪৬২ 
ত২কোষ্ঠপুরণে যাবভ্তাবদ্দেয়মিতি ক বা। 
গচ্ছেদিয়মিতি প্রোক্ত। চৈতাবদ্ বশুসরস্য রাঃ ॥৪৬৩ 
দেয়া ভবদ্ভিরিত্যেবং ভূমিরূপেণ বা! পুনঃ | 

নিবন্ধদ্রব্যরূপেণ ধান্যরূপেণ বাথবা ॥৪৬৪ 

ভবে কালেন নিক্কর্ষ এবং সত্যত্র কেবলমূ। 

তস্য নিকৃষ্টতা ঘোরা প্রসিদ্ধ! জগতীতলে ॥৪৬৫ 

সিদ্ধাপি নাত্র বিষয়স্তম্মিন্ ভর্ুকুলেহমহথু। 

সম্প্রাপ্তজীবনাংশায়া৷ এবং যত্তেন কালতঃ ॥৪৬৬ 

ইহা বলিলেও যদি তাহাতে সম্ুষ্টা না হইয়া 
প্রতিপাল্যা বিধবা নারী রোদনপূর্বক গৃহদ্বার নিরুদ্ধ 
করে, তবে জ্ঞাতিকুল হইতে সাধুগণকে আহ্বান 
করিয়া সকল কথ! বলিবে। তখন কোন কোন সাধু 

জ্ভাতিগণ এইরূপ পরামর্শ দিয়া থাকেন--“তোমরা 

এরূপ কলহ না করিয়া তুষীন্তাবে অবস্থান কর 
(নতুবা লোকনিন্দা হইবে )। বিধবার গৃহ যাহাতে 

পূর্ণ হয়-_এরূপ ধন (দান-ব্রতাদির জন্য ) দাও; অথবা 

সে যদি কোথায়ও ( পিত্রালয়াদিতে ) যাইতে চায়, 

তবে তাহাকে একবৎসরের ভরণপোষণের উপযোগী 

ধনার্দি দান করিয়া তথায় পাঠাইয়া দাও; অথব! 

ধান্তা বা দ্রব্যরূপে বাৎসরিক কিছু প্রদান কর, 

কিংবা আজীবন ভরণপোষণের উপযোগী কিছু ভূমি 
দান কর। ইহাদের এইরূপ ঘোর মিকৃউতা জগতে 

প্রসিদ্ধ । স্থৃতরাঁং ইহাদের সহিত কলহ করিয়া কোন 
লাভ নাই” ।৪৫৮-৬৫ 

এরূপ কোন ব্যবস্থা না করিলে ভর্তকুলে বা 

পিভৃকুলে ভরণপোধণের কষ্ট অনুভব করিয়া যদি এ 

বিধবা অন্য গৃহে আশ্রয়এহণ করে, তবে ভর্তৃকুলে শ্বশুর 



৩৪ 

পশ্চান্মিবালো ভবনে পরেষাং চেস্তুবেদ্ যঙ্গি । 

অযশো৷ মহদেব স্যাদভ্রাত্রাদীনাং গৃহেঘপি ॥৪৬৭ 
তগ্কলত্রাদি জনতাপ্রদ্বেষঃ পুনরেককঃ। 
পরগেহনিবাসোথপ্রত্যবায়ো মহানপি ॥৪৬৮ 

জায়তে হি বিশেষণ বিশ্বস্তায়া ব্রতং তু সঃ। 
সস্ত্যক্তপিতৃগেহায়। নিবাসে ভর্তুমন্দিরে ॥৪৬৯ 

অন্নহং কৃচ্ছ ফলদং জ্ঞাতিচিত্তানুবর্তনাু | 

স্বভর্তৃশয়নস্থানপালনানেষণাদ্দিতঃ ॥৪৭০ 

্রহ্ষচর্য্যং মহত্বঞ্চ সৌজন্যমপি বর্ধতে। 
তৎপুণ্যতীর্ঘনিখিলসর্বকৃচ্ছ,ব্রতীন্যপি ॥৪৭১ 
প্রাপ্তান্যেব ভবন্ত্যন্তাস্তম্মাতব্রৈব ভক্তিতঃ | 
যেন কেনাপুযুপায়েন ভর্তজ্ঞাতিজনাশ্রয়ম্ ॥৪৭২ 

॥ রণ্ডায়া অস্বাতন্ত্্যম ॥ 

কৃত্বা তত্রৈব নিবসেদ্দভ্বাংশাপ্যনুস্যত্য তান্। 
তত্রৈব মরণে চেতৃ, গঙ্গাতীরমৃতৌ তু যা ॥৪৭৩ 

দেবরাদির এবং পিতৃকুলে ভ্রাতা-ভাতষ্পুত্রীদির মহ! অধশঃ 

ঘোষিত হইবে ; যেমন দেবরপত্বী বা ভ্রাতৃপত্বী পভূতির 

প্রতি বিছ্বেষভাব বৃদ্ধি পাইবে, তেমনই পরগৃহবাঁস- 

নিমিত্তক মহাঁপাপও হইবে ।৪৬৬-৬৮ 
এজন্য বিশ্বস্তা সাঁধবী বিধবা নারীর পক্ষে পিতৃগেহ 

পরিতাগ করিয়াও পতিগৃহে নিত্য বাস, জ্বাঁতিগণের 

চিত্তের অন্ববঞ্তিনী হইয়া অবস্থান, কুচ্ছ_চান্দ্ায়ণাদির 

ফলপ্রদান করিয়া থাকে । ইহা ব্াতিরেকে পতির 

শয়নগুহ, ব্যবহৃত দ্রব্য প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারাও 

্র্ষচর্য্য, মহত্ব ও সৌজন্য প্রভৃতি বৃদ্ধি পায় এবং 
ইহার দ্বারাই এ বিধবা পুণাতীর্থসমূহের দর্শন এবং 
রুচ্ছ ব্রতসমূহের ফল লাভ করে; এজন্য যে কোন প্রকারে 

বিধবানারী পতির জ্ঞাঁতিগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 

ভক্তির সহিত ভর্তগহে অবস্থান করত তাহাদের 

সেবাপরায়ণ। হইয়া অবস্থান করিবে ।৪৬৯-৭২ 

বিধবার অস্বাতস্্র্য। 
অধিকল্জু তীহাদের প্রদত্ত অংশে সন্তু হইয়া 

স্তরীহাদের অনুমরণ করত পতিগৃহেই যৃত্যুলীভ করিবে ;। 
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আধ্য-শাঙ 

শ্রেয়ণী কথিতা সত্িস্তামাপ্পোতীহ ততক্ষণা। 
তেষামনুস্যতির্নাম স্বসম্পাদিতবস্তুনাম্ ॥৪৭৪ 
সমর্পণং ঘত্র কুত্র ত্যক্ত তত্রার্পণং জণ্ডঃ। 
দত্তাংশায়ান্ত রপ্ডায়া যানি বস্তুনি সম্তভি বৈ ॥৪৭৫ 
ভূষণাচ্ছাদনাদীনি পাত্র-ধান্য-ধনান্যপি। 
যেভ্যঃ কেভ্যঃ পরেভ্যো বা স্বেভ্যো বা দাতুমুত্তমঃ॥৪৭৬ 
অধিকারোহস্তি সততং যথেচ্ছং শাক্সরব্ত্বন! | 
পিতৃ-ভ্রাতৃ-পতি প্রাগুধরণী যদি সংস্িতা ॥৪৭৭ 

তত্তৎকুল প্রসুতানাং বিনানুজ্ঞাং তু তাং হঠাু। 

ন দগ্যাদেব বিধিনহিন্যান্যৈ স্বচ্ছন্দতো নন্ু 1৪৭৮ 

্বীয়ানামেব বস্ত,নাং দনং শান্দ্লিকসম্মতম্ | 
সামান্যানাং ধনাদীনাং দানং শাস্ত্রিকনিন্দিতম্ ॥8৭৯ 

ন সামান্যং ধনং দেয়ং পরভোজ্যং বিবাদতঃ | 
স্পষ্টেতরং ভাবছুষ্টং নিষিদ্ধং ন্বৈঃ পরৈরপি ॥৪৮০ 
নিয়মোহয়ং সবধর্ম; পিতৃতভ্রাতূমতাং সতাম্। 
পুত্রিণামপি দানেষু তদনুজ্ঞাং বিনা কচি ॥5৮১ 

তাহা হইলে তাহাতেই তাহার গঙ্গাতীরে মৃত্যুর সমান 
ফললাভি হইবে 1৪৭৩ 

পতির জ্ঞাতি শশুর দেববাদির অনুসরণ করার অর্থ 

৷ হইতেছে-_স্বসম্পাদিত বস্তুসমূহ যেখানে সেখানে না 
রাখিয়া তাহাদের অভিপ্রেত স্থানে যথাবিধি সংরক্ষণ 

করা। স্বীয় অংশীনুসারে বিধবাকে ভরণপোষণাদির 

জন্য যাহা কিছু দেওয়া হইবে, সেই সকল ভূষণ, 
আচ্ছাদন, পাত্র, ধান্য বস্তগুলি যে কোন ব্যক্তিকে 
ষথাশান্্ দান সম্বন্ধে তাহার পূর্ণ অধিকার আছে। 
পিতা, ভ্রাতা ও পতির নিকট হইতে যদি বিধবা 

ভূমি প্রাপ্ত হয়, তবে সেই সেই কুলজাত পুরুষগণের 
অনুমতি ব্যতিরেকে বিধবা নিজের ইচ্ছামত তাহ। 
কাহাঁকেও দিবে না।8৭৪-৭৮ 

নিজের জিনিষ দান করাই শান্াসম্মত, সর্ব- 
সাধারণের অর্থাৎ যাহাতে অন্যেরও স্বত্ব আছে এরূপ 

জিনিষের দান শান্জ্রনিন্দিত ।৪৭৯ 

যে বস্তরটি সামান্য, যাহাতে অহ্যেরও ন্বত্ব আছে 



লোছিত-প্মৃতিঃ ৬৫ 

কর্ত,ং ন শক্যতেহতীব ভূমিদানে তু কিং পুনঃ । চিত্যগিসদৃশী প্রোক্তা প্রথমে শ্ৃতাহখলা। 
স্বতসতরম্তাপি শক্তন্ত পুংসঃ সম্পাদকম্ত চ ॥৪৮২ রোহিণীবিধবাচেত্ত, চিতিধুমসমানিশম্ ॥৪৮৮ 
সগোত্র-জ্ঞাতি-দায়াদ-সামস্তানুমতিঃ পরা । অবীরেত্যুচ্যতে নান্না মহাপাপৈকসম্ভবা । 
অপেক্ষিতাধরাদানে হিরণ্যমুদকং তথা ॥৪৮৩ গৌরীদশায়াং বৈধব্যমাপন্না তাপিতা স্যৃতা ॥৪৮৯ 
এবং সতি পুনর্না্য্যা অধিকারস্তথাবিধে । চিত্যুল্ম,কৈব সা জ্ঞেয়া রজসোহর্বাগিতীব চ। 
কথং ভবেন্তর্তৃপুত্রপৌত্রবত্যাঃ প্রদানকে ॥৪৮৪ 
বিশ্বস্তায়াঃ সনাথায়াস্তম্মিন্ দানেহতিসন্কটে | 
তত্রাপি স্থুতরাং দুরমনাথায়াস্ত কা কথা ॥৪৮৫ 

দানে তু ভাদৃশে ধারে হশক্যে যেন কেনচিু | 
কতু€ প্রযত্বশতকাদধিকারো ভবিষ্যতি ॥৪৮৬ 

কথং বেত্যত্র দেবেশে! জানাত্যন্যেন চৈব হি। 
অফ্টবর্ষা তু বিধবা বিবাহাৎ পরতো ষদি ॥৪৮৭ 

অথবা যাহার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ থাকায় অস্পফম্বত্বক, 

যাহা ভাঁবছুষ্ট এবং নিজের লোক ও অন্য লোক যাহা 
দান করিতে নিষেধ করে-_এমন বস্ত দানের অযোগ্য । 

দান সম্বন্ধে সকলের পক্ষেই এই নিয়মগুলি সমান । 

পিতৃমান্ ও ভ্রাতৃমান্ পুরুষের পক্ষে যেমন কোন বস্তূর 

দানে পিতার ও ভ্রাতাঁর অনুমতি অপেক্ষণীয়, তেমনই 

পুত্রবান্ গৃহশ্ের পক্ষেও পুত্রাদির বিনা অনুমতিতে ভূমি- 
দাম সঙ্গত নহে । এমন কি স্বয়ং অজ্জিত ভূমি, হিরণ্য 
ও জলাঁশয়াদি দানে সগোত্র, জ্বাতি, দায়াদ (পুত্র), 

সামস্তরাজ! ( রাঁজপুরুষ ) প্রভৃতির অনুমতি অপেক্ষণীয় 

৪৮৩-৮৩ 

স্থতরাং এইরূপ হইলে নারীকর্তক দানে জ্ঞাতির 

অনুমতি সম্বদ্ধে সন্দেহের অবকাশ কি আছে? যে 

নারীর পতি, পুত্র, পৌত্রাদি বর্তমান এরূপ সনাথা বিশ্বস্তা 
নারীর সঙ্কটকালীন দানেও যখন পত্যাদির অন্বমতির 
অপেক্ষা আছে, সেস্থলে অনাথ জন্বন্ধে আর কথ কি? 

যেরূপ ভূমিদান অন্যের পক্ষেও বিনানুমতিতে অসম্ভব 
সেরূপ দানে অনাথ! বিধবার অধিকার কেন হইবে না? 

এইরূপ প্রশ্ন কেমন করিয়! মানুষের উদিত হয়, তাহা 

জীভগবান্ই বলিতে পারেন, অন্যে কি করিয়া জানিবে ? 

পুরোদিতাভী রগাভিঃ নাকং ভূয়ঃ পরাহতাঃ ॥৪৯« 
সস্তি তাশ্চ প্রবক্ষ্যামি স্পন্টার্থং বৈ প্রসঙ্গতঃ | 
দুর্ভাগা কুটিল! কাষ্ঠা চরম! চটুলা বশ ॥৪৯১ 
বীররণ্ড কুণগুরণু1 বাধারগ্ডা তথা পরা । 
দশানামপি চৈতাসাং দশমাব্দাৎ পরং তথ! ॥৪৯২ 
এঁকাদশাবপ্রভৃতি বৈধব্যং ক্রমতো৷ মদি। 
রজনঃ পরতো ভুয়ো ভবেয়ুস্তানি শুন্যতঃ ॥৪৯৩ 

অম্টবর্মা নারী বিবাহের পরেই যদি বিধবা হয়, তবে 

চিতার অগ্নিসদূশী সেই বিধবাঁকে অখলা বলে। রোহিণী 
অর্থাৎ নববর্ধা বিধবাকে নিরন্তর চিতার ধুমসদৃশী 

মহাপাপপ্রযুক্ত বৈধব্যপ্রাপ্তা অবীরা বলিয়া জানিবে। 
গৌরী দশাতে অর্থাৎ অফ্টমবর্ষে যে নারী বিধবা 
হইয়াছে, চিতার সদৃশ সেই বিধবাকে খতুমতী হইবার 
পূর্ব পর্য্যন্ত তাপিতা উল্মাক বলিয়া জানিবে। এইরূপ 

পরাঁহতা (নিকৃষ্টা?) অনেক রগ আছে, পুর্বোক্ত 
রগডাগণের সহিত তাঁহাদের কথাও স্পষ্ঠীকরণের নিমিত্ত 
প্রসঙ্গতঃ বলিতেছি ৷ দুভরগা, কুটিলা, কাষ্ঠা, চরমা, 
চটুলা, বশী, বীররগ্া, কুগুরগা, বাধারগু। এবং পরারগ্ 

এই দশপ্রকার নাম-__দশমবর্ষের পর হইতে একাদশ বর্ষ 

পর্য্যন্ত যাহারা বিধবা হইবে-_তাহাঁদের সম্বন্ধে বুবিতে 
হইবে । রজোদর্শনের পর যাহারা বিধব! হইবে, তাহাদের 
এ সকল নাঁম না হুইয়৷ তুচ্ছ অথব1 অমঙ্গলবাচক নাম 
হইবে এবং বিধি অনুযায়ী কোন সল্মীমক (মাঙ্গল্য ) কর্ণ 
মাত্রে ইহাদের অধিকার থাকিবে না।৪৮৪-৯৪ 

তথাপি যদি ইহারা ভাগ্যবশতঃ ও সচ্চরিত্রতা- 
বশতঃ নিবন্ধারূপে পিতা, ভ্রাতা অথবা বন্ধুজনের নিকট 

হইতে নিবন্ধরূপে কোন ভূগম্পত্তি প্রীণ্ড হয় এবং ভাঁহ' 



৩৬ 

নামান্যেতানি তুচ্ছানি চৈতাসাং কর্মমাত্রকে | 
সন্নামকে নাধিকারস্তথাপ্যাসাং বিধের্বশাৎ ॥৪৯৪ 

সদ্বৃতির্বস্থধারূপা নিবন্ধাদিস্বরূপকা | 
সংপ্রাণ্ডা পিপিতুরভর্ভ্বন্ধনামথবা পুনঃ ॥৪৯৫ 
সকাশাত্, তয়া পশ্চাৎ শ্রিয়ং স্তমহতীং পরাম্॥ 
সম্প্রাপ্ত। অপি যগ্যেতাঃ সততং পরতন্ত্রকা$ ॥৪৯৬ 

স্বপান্রস্থোর্ণকবলপ্রাশনেহপ্যম্বতন্ত্রতঃ | 
অত্যন্তশক্তিবিকলাঃ সর্বশা কব 'তঃ ॥৪৯৭ 
তথা হি তাসাং সর্বাসাং বনিতানাং মহণ্কুলে। 
সঞ্জীতানাং বিবাহস্ত পশ্চাণ সংবগুসরাৎ্ পরম্ ॥৪৯৮ 
কাত্তিক-গৌরীপুজায়াঃ তন্দীপারাধনাহু পরমূ। 
ত্রিযুদ্ধিম্বতস্তস্তমহানিকটে তদ্ব্রতে তদ1 ॥৪৯ ৯ 
মহানুমঙ্গলীবুন্দগীতবাক্যবিশেষতঃ | 
প্রাপণ্ডায়া অপ্যনুজ্ঞায়াস্তপুর্ভিকরণায় বৈ ॥৫০০ 
নিত্যং ভূক্তিক্রিয়াকালে যাং কাঞ্চিদ যঞ্চ কঞ্চ বা। 
দুষ্ট পৃষ্টা ভোজনস্তাভ্যনুজ্ঞাং তদনস্তরমূ ॥৫০১ 
তয়া ব1 তেন বোক্তে বাহভ্যনুজ্ঞানবিশেষকে | 
সা ভূক্তিঃ ক্রিয়তে তম্মীদ্ বনিতামাত্রয়া ভূবি ॥৫০২ 

হইতে পরবর্তীকালে যথেষ্ট ধন ও এশ্বর্ষ্যের অধিকারিণী 
হয়, তথাপি ইহারা সততই পরতন্ত্র থাকিবে, এমন কি 
স্বপাস্গুন্থ ক্ষুদ্র গ্রাসত্রীহণেও ইহাদের পূর্ণ লাতন্বা থাকিবে 

না-_ইহাই সর্ববশান্ুসম্মাত ।৭৯৫-৯৭ 

মহণ্কুলে জাত নারীগণ বিবাহের সংবসরের 
পর কান্তিকমীসে দীপদান ও গৌরীপুজারূপ মহাব্রত 

জিযুদ্দিমুতস্তম্তমহাঁনিকটে মর্থা যে মৃত্তিকা স্তস্তকে লক্ষ্য 

করিয়া তিনবার অথব! বিজিণীযু , শত্রু ও মধ্যস্তথ এই 
তিনটি বাক্তির যুদ্ধ হয় তাহার অত্যন্ত সন্নিধানে 

মহান্মঙ্গলীগণের গীত ও বাগ্ভসহকারে গ্রহণ করিবে এবং 

উহার পৃন্তির জন্য প্রতিদিন ভোজনের পূর্বে যে কোন 

পুরুষ বা ভ্রীলৌক দেখিবে, তাহার নিকট হইতেই 
অনুমতি গ্রহণ করিয়া পরে ভোজন করিবে । এইরূপ 
ব্রতকালে প্রথম বর্ম তিনবগুসর গণেশ, পরবর্তী বর্ষে তিন 
বশুসর কান্তিক বা গরুড়, তৃতীয়বর্ষে তিনবগুসর চন্দ্র ও 

নাধ্য-শান্ত 

অভ্যনুজ্ঞানদেবাস্তে প্রথম: স্তাদ্ গণাধিপঃ | 

বর্ষত্রয়ং ততঃ পশ্চাঁদ্ গুহস্তাক্ষে্যাহথ বা স্মৃতৌ ॥৫০৩ 

বিকল্পত্বেন নির্দিষৌ পুর্বাকালবিনির্ণয়ঃ | 
পু্গপবন্তে চ নিদিষ্ট পশ্চান্নোচেজ্জগদ্গুর ॥৫০৪ 

উমা-মহেশ্বরে৷ পশ্চাল্লক্ষমী-নারায়ণৌ ততঃ। 

উভয়োরেতয়োঃ কালো দেবয়োঃ পরিকীতিতঃ ॥৫০৫ 

ততোহপি দ্বিগুণস্তম্মাদ্ বনিতামাত্রতঃ স্মৃতাঃ। 

অফ্টাদশ স্থ্য্র্ষাস্তা ভোজনে নিয় ভাঃ সদা ॥৫০৬ 

অভ্যনুঙ্ঞাব্রতন্তাস্ত চৈতাবদ্দিতি লেখনম্ । 

জাতং মমেতি কাশ্যপ্যাং কৃত্ব! ভক্ত্যা ততঃ 

পরম্ ॥৫০৭ 

তাং দেবতাং নমস্কৃত্য পশ্চাভোজনমুচ্যতে । 

অপি পান্রগতে চান্সে হস্ডেনাদাতৃমপ্যলম্ ॥৫০৮ 

বিনাভ্যনুজ্ঞাং তষ্তটীকং ন যুক্তমিতি হি শ্াতিঃ | 

স্্মঙ্গলীনাং ধর্মোহয়ং মুতে ভর্তবি তদ্ত্রতে ॥৫০৯ 

তদ্দেবতেয়ং বিধবা তদীনৈব সর্বদা । 

ভবেতেনৈবান্বতন্ধ্যা পরমাপ্যবশা ভবে ॥৫১০ 
- শি ৮ শশা শশী শীট শশী 

ুর্ধ্য ভীহাঁদের উপাস্য দেবতা হইবেন। পরবর্তী তিন- 
বশুসর উমা-মহেশ্বর এবং পরবর্তী ছয়বুসর লক্ষমী- 
নারায়ণ তাহাদের উপাম্য দেবতা হইবেন। এইরূপে 

অফ্টাদশ বর্ষ পর্য্স্ত ভোজনে 'নুমতি গ্রহণের নিয়ম 

রক্ষা করিবে । পরে “অগ্ক হইতে আমার এই 

ব্র্ভ সমণপ্ত হইল” এই বলিয়া নিজ দেবতাকে প্রণাম 

করত ভোজন করিবে । অন্ন পাত্রগত হইলেও অনুমতি 

ব্যতিরেকে তুফীস্তাবে হস্তে অন্নগ্রহণ করিবে না-- 
ইহাই স্বমঙগলী নারীগণের আচরণ হইবে- শ্রুতি এইরূপ 

ৰ বলিয়াছেন। পতির মৃত্যুর পর বিধবা হইয়াও তাহারা 

পূর্বোক্ত দেবতাগণেরই অধীনা ও অবশা থাকিবে; 

তাঁহাদের কখনও স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না ।৪৯৮-৫১০ 

ব্রতকাল অতীত হইলে পতি-বাক্যানুনারে সুমঙগলী 

নারী অনেক স্বাতত্ত্রা প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু 

বিবাহের পর কোন নারীরই পূর্ণ স্বাতন্ত্য সম্ভব ঘন 



লোহিত-স্মৃতিঃ 

ব্রতকালে তাদৃশে তু ব্যতীতেহস্তা মহত্বকমৃ। 
স্বাতন্তর্ং ভর্তবাক্যেন শনৈস্তন্তুখতো৷ ভবে ॥৫১১ 
এবং সত্যত্র জগতি বনিতানাং বিশেষতঃ | 

বিবাহাৎ পরতোহত্যন্তমস্বাতন্ত্যং শ্রুতি-স্ফ,টম্ ॥৫১২ 

স্বপাব্রগতভিস্সৈক গ্রহণাণুস্বতন্্কম্ | 
অত্যন্তৈকপরাধীনমতো নারীজনম্ত বৈ ॥৫১৩ 
তাদৃশস্ত কথং দানেহধিকারঃ স্বস্থয বা পুনঃ। 
বস্থুনঃ -গ্বাবরাদের্বাহভ্যনুজ্ঞাং তাং বিনৈব হি ॥৫১৪ 
জ্ঞাতীনামভ্যনুজ্ঞা চেদ্ জ্ঞাতি প্রাপ্তক্ষিতেস্তথা | 
পিতৃপ্রাপুক্ষিতেন্তম্ত হ্ত্যন্তাবশ্থাকীতি নু ॥৫১৫ 

যুক্তত্বেনৈব গৃহুক্জি লোকে সন্তঃ স্তমেধসঃ | 
কৃতেহপি তাদৃশে দানে কদাচিন্মুটয়াপি হা ॥৫৯৬ 
সমাগতো। বতো মূল? স্থাবরো৷ বনিতাস্পদম্ । 

যথা বা তদ্গতং ভূ়ুস্তর্া কুর্ধ্যান্ন চেদ বৃথা ॥৫১৭ 

স্বগ্ো ব্রৈককৃতং ভূমিদানং স্যাছু্তমোভমম্ 
ভিন্নগোত্রকৃতং তত, তদদ্ধফলকং বিদ্রুঃ ॥৫১৮ 

লিন এ বট শিপ শীল পানি শ 

অন্ততঃ পতির অধীনত তাহার সর্বদাই থাঁকিবে-__ইহা 

স্পট আ্র্তিবাক্য। ম্ুতরাং যে নারীর ন্বপাত্রস্থ 

অন্নগ্রহণ পর্যন্ত সামান্য স্বীতন্ত্র নাই, সেই নারীর 

আত্বীয়স্বজনের বিনানুমতিতে নিজ ধনাদি দাঁনে 

কেমন করিয়া অধিকার থাকিবে? শ্ৃতরাং বিধবানারীর 

পিত্রার্দি হইতে প্রাপ্ত ধনাদি দানে পিত্রাদির 

অন্থমতি এবং পত্যারদি হইতে প্রাপ্ত ধনাদি দানে 

শ্বশুরাদিয় অনুমতি গ্রহণ করিয়াই দীন করিবে 

ইহাই সাধুগণের বিধান; নতুবা মোহবশতঃ বিনানু- 

মতিতে দান করিলে উহা সিদ্ধ হইবে না এবং 

পুনরায় উহ! মুলে অর্থাৎ পিত্রাদির নিকটই ফিরিয়া 
আমিবে অর্থাত তীহাদেরই স্বত্বাধীন হইবে; সুতরাং 
এরূপ বৃথা কণ্ম অনুষ্ঠান করিবে না ।৫১১-১৭ 

সগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে ভূমিদান সর্বোত্তম, ভিন্নগোত্রে 
দান তাহার অর্ধফলপ্রদ ।৫১৮. 

স্থতরাং সাধু, বিদ্বান আহিতাগ্নি স্বজন ভূমি ও 

৩৭ 

সতস্থ সাধুঘু তিষ্ঠৎ্থ স্বদ্বীয়েতু জনেষু চেৎ। 
আহিতাগ্রিষু বিদ্বস্থ তদ্ধিরণ্যাধিকারিযু ॥৫১৯ 

বিধবানাহ্তামীনাং জনানাং তাদৃশীং ধরাম্। 
ন দগ্যাদেব সহস। দত্তাপ্যেষা কথঞ্চন ॥৫২০ 
ন সিধ্যত্যেব তেষাং সা পুরোডাশঃ শুনামিব। 
ভূরম্মাকমিদং মন্ত্রমাহিতাগ্নেঃ প্রতীস্ট্িকে ॥৫২১ 
অধ্বধ্যো মতি জপতি স্বীয় স। ভূমিরুন্তমা । 
তদীয়পুর্বকোপান্তা কথমন্যাত্র গচ্ছতি ॥৫২২ 
গতা বিন! ন্যায়বর্ম্বার! তম্ত তু সা ততঃ। 

রদ্ধিতা ন ভবত্যেব বৃদ্ধিদাত্র্যপি কেবলম্ ॥৫২৩ 

সদ্ধস্ততঃ সর্ববংশমুলোম্মথনকারিণী | 

ভবেদেব ন সন্দেহো হরিপত্ত্যখিলা শ্রয়া ॥৫২৪ 

কালেন মহত! তন্মান্ন কুরধ্যাৎ কর্ম তাদৃশম্। 

নারীনরো৷ বা মেধাবী মমালোচ্য চিরং স্থিতাম্ ॥৫২৫ 
স্ববংশেহস্যাধিকারঞ্চ তদাগমনকারণম্ । 

দেশং কালং যুক্তপাত্রং যুক্তং চাযুক্তমেব চ ॥৫২৬ 

হিরণাদানের যোগ্য অধিকারী ব্রাহ্মণ বর্তমান থাকিতে 
বিধবা অগ্ল্যাধান করেন নাই এরূপ জনকে ডুমি বা 
হিরণ্যদান করিবে না, করিলে এ দান অসিদ্ধ হইবে এবং 
এ দত্তবস্ত কুকুরস্পৃষ্ট পুরোডাশ তুল্য (যজ্কীয় পিষ্টক ) 

হইবে। প্রতোক ইষ্টিতে আহিতাগ্সি যজমাঁনের অধ্বর্যয 
(খিক) ভুরস্মাকম্* ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, 
স্থতরাং তাহারই পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ভূমি অন্যাজ কিরূপে 

যাইবে ? ৫১৯-২২ 

যদি ন্যায়পথে শান্সীয়বিধি অনুসারে প্রদত্ত হওয়ায় 

অন্যের স্বত্বাধান হইলেও বৃদ্ধি প্রদাত্রী এ ভূমি গ্রহীতার 
সমৃদ্ধির কারণ হইবে না, অধিকন্কব সন্ভই স্ববংশে 
গ্রহীতার মূলোচ্ছেদ করিবে। স্তরাং কোন নারী বা 
নর দীর্ঘকাল চিন্তা ন! করিয়া লগোত্র ভিন্ন ব্যক্তিকে 
চিরকা লাগত স্বকীয় ভূমি দান করিবে না! 1৫২৩-২৫ 

স্ববংশীয়গণের অধিকার, ভূমির প্রাপ্তির মুলকারণ, 

বিহিত কাল, যুক্ত বা অযুস্ত পাত্র-এই সকল শাঞ্জ 
তে বিচার করিয়া পন্চা ধর্ম আচরণ কল্সিবে। 



৩৮ আর্য শান্ত 

শান্্রদৃষ্ট্যা মমালোচ্য পশ্চান্ধন্নং সমাচরেৎ । 
পুংসো নিত্যাধিকারঃ স্থাত্তদৃদ্ধারা তনযস্থ্য বা ॥৫২৭ 
পিত্রোঃ শ্বশুরয়োর্ডর্ভরনুজ্ঞানাৎত্রয়স্ তু। 
পুংসঃ শতগুণন্যুন! বনিত! সা সভর্তৃকা ॥৫২৮ 
তৎসহত্রগুণন্যুনা বিশ্বস্তা নষ্টপুত্রিক!। 
সহস্রগুণন্যুনা রণ! সর্ববিবজিতা৷ ॥৫২৯ 

চিত্যমিধুমকাষ্ঠোল্স.কমমানাহতিগহিতা | 
সৈতাদৃশী চেতি বাক্যপ্রলাপনপরা খল ॥৫৩০ 

সা রগডা তত্র ভূদানং গ্রহদানঞ্চ নৈষ্ধুটম্। 
কুল্যাদানং কুপদানং বাগীদানঞ্চ গাহনমূ ॥৫৩১ 
ক্ষেত্রদানং বৃতিদানং সেতুদানঞ্চ বাধিকম্ । 

গুঁদান্যং মাগুপং মৌধং প্রামাদং গৈহদং তদা ॥৫৩২ 

যদাকরোভ্তখৈবাহং করিষ্মামীতি মামকম্। 
বদস্ত্যেবং নির্ভরেন নিলজ্জং জনতাপুরঃ ॥৫৩৩ 
তম্মাদনুমতিং শ্বজ্মোজ্ঞাতীনাং চেত, মামকম্ | 
তুল্যৈবেতি পুনস্থজ্জমজ্জনানাং বিশেষতঃ ॥৫৩৪ 

ভূমির দান বা বিক্রয়ে পুরুষের নিতাই অধিকার 
আছে, তদঘ্বারা তাহার পুত্রাদিরও অধিকার থাকিবে ; 

কিন্তু স্ত্রীলোকের অধিকার পিতা» মাতা, শ্বশুর, শশ্র, 

এবং পতির অন্ুমতিক্রমেই জনম্মিবে। পতিমতী 

নারী পুরুষ হইতে শতগুণ ন্যুনা, বিশ্বস্তা নফটপুত্রা নারী 
সহত্রগুণন্যুনা এবং বিধবা সর্ববঞ্জিতা ।৫২৬-২৯ 

চিতার অগ্নি, ধৃম, কাষ্ঠ ও উল্ল.কসদ্বশী বিধবা 
ও অতিগহিতা। এইরূপ খল-প্রকৃতির রগুাগণ 

প্রলাপবাক্যপরায়ণা হইয়া প্রীয়শঃ জনসমক্ষে এইরূপ 

বলিয়৷ থাকে--“ভূদান, গ্রহদান, নিষ্কুট (গৃহোগ্ভান ), 
কুল্যা (প্রণালী), কূপ, বাপী ( পুষ্করিণী ), গহন ( অরণ্য ) 
ক্ষেত্র, বৃত্তি, সেতু, বাধিক (অর্থাৎ প্রতিবর্ষলভ্য কোন বৃত্তি) 
ওদন, মণ্ডপ, লৌধ ( অট্রালিকা ), প্রাসাদ, গৃহ প্রভৃতি 
ট্রধ্যসমূছে যখন আমার স্বত্ব আছে, সুতরাং অহ্যোর হ্যায় 

আমিও এই সকল বস্তু দান করিব, আমার জ্ঞাতি, 

শগুর, শাশুড়ী, তাহাদের আজ্মীয়গণ বা আমার পিতৃ- 

কুলের আত্মীয়গণের অনুমতি আমার অনুমতি হইতে 

আকাঙ্ক্ষানুমতিশ্চাথাধিকে। মম তু সান্প্রতম্। 

স৷ জ্ঞাতীননুস্ত্য স্বান্ তৎসনম্মত্য! চকার হি ॥৫৩৫ 
ইত্যুক্তে চেম্মামকানাং জনানাং পরয়া ততঃ | 
সম্মত্যৈব করিষ্যামি পশ্যতাং তদ্বিরোধিনাম্ ॥৫৩৬ 
তন্নিরোধে কথং ত্বং বৈ করিধ্যমি নযো৷ নত্যু | 
ন যুক্তমেবং করণমিত্যুক্তে তত্র সজ্জনৈঃ ॥৫৩ ৭ 
পশ্যন্ভিরখিলৈভূয়ো মামকে ক্ষিতিমাত্রকে 1. 
অহং বৈ প্রবরা কত্রী মপ্রাপ্ডে ব্যবহারতঃ ৫৩৮ 

মম্সিরোধায় সম্বন্ধ কো বাছ্যেত্যেবমেব বৈ। 

পুর্বোত্তরবিরুদ্ধানি বচনানি প্রভাষতঃ ॥৫৩৯ । 
দুষটবুদ্ধেদু্মুিস্ত জ্ঞাতেরস্তেতি বাদিনীম্। 
হুঙ-্রুত্য দুসয়িত্বৈব ভতসয়িত্বা বিশেষতঃ ॥৫1৪০ 
তগুসহায়ানধন্মজ্ঞান্ পামরান্ ধর্মবিদ্বিষঃ | 

দানপ্রতিগ্রহব্যাজান্ মধ্যাদরামাত্রদুূষকান্ ॥৫৪১ 
ভ্রংশযিত্বা বহিষ্কত্য নিরোধনমুখেন চ। 

ধিককত্য বেদবিছুষস্তাড়যিত্বাপ্যভীক্ষশঃ ॥৫৪২ 
7 শপ সদিস্পপী 

অধিক নহে; বরং আমার আকাঙ্কষামুসারে আমার 

ইচ্ছাই অধিক হইবে; স্থতরাং আমি আমীর অনুকূল 
জনগণকে আমার বিরোধা জ্ঞাতিগণের অনুমতির 

অপেক্ষা না করিয়াই আমার ইচ্ছামত আমার দ্রব্যসমূহ 
দীন করিব, তোমার জ্ঞাতিগণ আমার কি করিবে ? 

তোমাদের বিরোধ কর! অন্যায় । হে সজ্জনবৃন্দ ! 

আপনারা দেখুন, আমি আমার ভূম্যাদি দানে 

সর্বশ্রেন্ঠা কর্রী, অথচ পূর্বাপর বিরুদ্ধভাষী ছুষটবুদ্ধি ও 
দুমুখ জ্াতিগণ আমার কাধ্যে বিরোধ করিতে উদ্ভত 
হইয়ীছে” ॥৫৩০-৩৯ 

জ্ঞাতিগণের লমক্ষে উক্ত খলমতি বিধবা এইক্প 
বলিলে বেদবিদ্গণ সম্মিলিত হুইয়া তাহাকে হুঙ্কার ও 

ভৎসনা করত তাহার সহায়ক অধর্মঙর, পাঁমর, ধর্ম 
বিদ্বেষী ও দানের প্রতিগ্রহচ্ছলে শাস্্রমর্যাদা-লঙ্বনকারী 
জনগণকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সেইস্থান হইতে 

ধিককারপূর্বক তাড়না করত বহিষ্কার করিবে এবং তাহাদের 

অপরাধানুসীরে অনুযন ছাদশসংখ্যক পণ গ্রহণ করিবেন 
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অপরাধানুগুণ্যেন দ্বাদশান্যুনকান্ পণান্। | নষ্টেইপি দর্ততনয়ে ন পুনন্তচ্ছরেদপি । 
তেভ্যঃ স্বীকৃত্য তাং গেহবজ্সণপণরলাদিকমূ ॥৫৪৩ সংগৃহীয়াদেকমেব নো ত্রীন্ চতুরোহপি বা ॥৫৫১ 

স্থাবরং ন্যায়মার্গেণ দাপয়ে পুথিবীপতিঃ | অসকৃদ্ বা সকৃদ্ বাপি পুমান্ স্ত্রী বা পৃথঙ্ ন ভু। 
তৎ্ম্বামিনে যথাপুর্বং তেন ন্বর্গো জিতো ভবে ॥৫৪৪ মিলিত্ববাহতিযতন কৃর্ষ্যাত্তদ্গ্রহণং মুদা! ॥৫৫২ 

জীবানাংশৈকসংলব্বভূমিকা ঘাতি দুর্মতিঃ | নহতদঃ সহস্রা্যে ব্রহ্মনিষ্টোহম্নদস্ততি | 
অহো৷ দেবরপুত্রেণ পুত্রিণীতি ততো ময়া ॥৫৪৫ বহুশিষ্ব-ধন-জ্ঞাতি-গ্রাম-ভূমিবিশেষবান্ ॥৫৫৩ 

প্রদীয়তেহস্মৈ মর্তাতনংলব্ধা ধরণাতি বৈ। প্রথিতস্তগ্িচিন্নষটপুত্রো দৌহিতব্রবানপি। 

ংলব্ধানামনাথানাং বিধবানাং কদাচন ॥৫৪৬ নষ্টভার্ধ্যো মিত্র-শিশ্য-জ্ঞাতি প্রার্থনয়া তদা ॥৫৫৪ 
ন ভুদানেহধিকারোহ্তীত্যুক্ত। বাক্যং ততণ্চ তাম্।  স্বীয়সন্ততিবিচ্ছিভৌ সর্বমত্যা বিধানতঃ | 
দুরতঃ প্রেষয়েদ্ দুষ্টাং তদ্দভামপি তাং ধরাম্ ॥৫৪৭ সংগৃহ্থীয়াজজ্ঞাতিপুত্রং দৌহিত্রস্ত মতেন চে ॥৫৫৫ 
তৎস্বামিনে দাপয়েচ্চ তেন ক্রতুফলং ভবে । অপি পত্বী তাদৃশস্ত বিধবা নষ্টপুত্রকা | 
পুত্রিণী সৈব সম্প্রাপ্তা যা প্রদুষয়েত জীবিনঃ ॥৫৪৮ কুল-শিষ্য-জ্ঞাতি-ধন-বন্ধু-গ্রামহিতায় চ ॥৫৫৬ 
পুত্রান্ বা পুত্রিক! বাপি ঘন্তাঃ সাহস্তি হাপুত্রিণী। তেষাং বাক্যেন দৌহিত্রমত্যা! পুত্র্যাশ্চ তাদৃশে | 
পুত্রসংগ্রহেণাপি ভত্র? নাকণ্চ পুত্রিণী ॥৫৪৯ সঙ্কটে মহতি প্রাপ্তে প্রকুর্ধ্যাৎ পুত্রলংগ্রহম্ ॥৫৫৭ 
বন্ধ্যাহপি প্রভবেদেব শান্দেণ রচিতেন চে । স পুত্রো দেবরস্থতো ভবিতব্যো ন হীতরঃ। 
অনেকবারং পুত্রস্য গ্রহণং শাস্্নিন্দিতম্ ॥৫৫০. : পুর্রপ্রদশ্চ সর্বেষামমাত্যানাঞ্চ মধ্যমে ॥৫৫৮ 

এবং রাজ গৃহবশ আপণাদি সমস্ত স্থাবর-বিষয় তাহার: গ্রহণীয়, দুই, তিন বা চাঁরিটি নহে এবং যখনই দশক গ্রহণ 

স্গামীকে প্রদান করিবেন, এইরূপ করিলে সেই পুণ্যবলে : করিবে, তখনই পতিপত্বী সম্মিলিতভাবেই করিবে । 
রাজা ন্বর্গলীভ করিবেন ।২৪০-৪৪ ৷ সহঅপ্রার্থীকে যে দান করে, সহজ লোকের মধ্যে 

“অহো ! দেবরের পুত্রের দ্বারাই আমি পুত্রবতী ; যে আট্য ( ধনী) বলিয়া প্রসিদ্ধ, যে বৈদিককন্ধ্ম নিষ্ঠার 
হইয়াছি; সুতরাং আমার পিতৃপ্রাণ্ত ভূমি হইলেও আমি ' সহিত অনুষ্ঠান করে, যে বহুলৌককে অন্নদান করে, 
ইহা! তাহাকেই দিব” এইরূপ কথ! যে বিধবা বলিবে, ! যাহার বনু শি, ধন, জ্ভাতি, গাম ও ভূমিবিশেষ আছে, 

রাজা তাহাকে “অনাথা বিধবার ভূদানে কোন অধিকার ৷ _এইরূপ আহিতাগ্সি গৃহস্থ দ্বিজ ঘদি নষ্টপুত্র ও নষ্ট 

মাই” একথা বলিয়া তাহাকে দূরদেশে নির্বাসিত করত | ভাধ্যও হয়, তাহা হইলে দৌহিত্র থাকিতেও তাহার 

এ ভূমি ভূমিন্বামীকে প্ুদান করিবেন, তাহা হইলে রাজা ৰ অনুমতিক্রমে মিত্র, শিল্ঠ ও জ্ঞাতিগণের প্রার্থনায় উদ 
যন্ধরকৃত ফললাভ করিবেন। যেনারীর প্রসূত এক বা। হইয়া স্সীয়বংশনীশ আশঙ্কায় সকলের সম্মতি ও 

একাধিক পুত্র জীবিত আছে, তাহাকে 'পুত্রিী নারী: দৌহিত্রের ইচ্ছা অনুসারে জ্ঞাতির কোন পুত্রকে 

বলে। যাহার পুত্রিকাপুত্র আছে, সেও পুক্রিী এবং ৷ দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে পারে ।৫৫০-৫৫ 
অপুত্রা বন্ধ্যাও যদি পতির সহিত মিলিয়া শাল্ত্রানুসারে | এইরূপ পুরুষের নষটপুত্রা বিধবা পত্তীও কুল, শিষ্কা 
দত্তকপুত্র গ্রহণ করে, তবে তাহাকেও পুত্রিণী বলা জ্ঞাতি, ধন, বন্ধু ও গ্রামীণ জনসমূহের হিতের নিমিত্ত 
যাইবে 1৫৪৫-৪৯ ূ কন্যা ও দৌহিত্রের অনুমতিক্রুমে সঙ্কটকালে দত্তক গ্রহণ 

বহুবার পুত্রগ্রহণ শান্্রনিন্দিত। দত্তক পুত্রের মৃত্যু করিতে পারিবে 1৫৫৬-৫৭ 

হইলেও দত্তক গ্রহণ করিবে না; একটি পুত্রই দত্তকরূপে কিন্তু এরূপস্থলে দেবরের পুত্রই তাহার দত্তকরূপে 

৩৩ 
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দেবর! এব বিখ্যাতা৷ জ্ঞাতিভ্যে! স্যায়বত্ম ন। 
দেবরেঘপি ভুয়শ্চ সর্বেষামন্ত্য এব চেৎ ॥৫৫৯ 

উত্তমঃ কথিতঃ সন্ভির্মধ্যমস্ত তু মধ্যমঃ | 
জ্যেষ্স্ তু স্থৃতাঃ সর্বে চাধমাঃ পরিকীতিতাঃ ॥৫৬০ 
তদ্ভিন্না জ্ঞাতিপুত্রাশ্চেদধমাধমসংজ্ঞকাঃ। 
এতেন খলু সর্বত্র দৌহিত্রে সতি সন্কটে ॥৫৬১ 
পুত্রস্থগ্রহণং দুষটং শান্ত্রজালৈরশেষকৈঃ। 
ইতি যত্তম্য দৌহিত্রামতং যদ্দি তদ! তরাম্ ॥৫৬২ 
ন কাধ্যমেব তন্নো চেম্মতেনাস্ত মুদাদিনা | 

সম্যক কর্তুং শক্যতে হি তম্মিংশ্চেদ্ যদি 

ছুঃখিতে ॥৫৬৩ 

সংগৃহীতঃ স তু শিশুঃ পুত্রত্বেন ন বর্ধতে। 
তৎমম্মতিশ্চ পরমা নাস্ত্যস্তীতি ততঃ পরম্ ॥৫৬৪ 

কালেন মহতা পশ্চাঁ কল্প্যা ফলবলেন হি। 

তাদৃশন্য চ তাদৃশ্যা বিধুরম্থ বিপশ্চিতঃ ॥৫৬৫ 
তৎপত্্যা বিধবায়। বা ন এধঃ পুত্রসংগ্রহঃ | 

উভয়োরেতয়োরেব পৃথকৃত্বেন তথাবিধম্ ॥৫৬৬ 

শী ৬৯৮০৪ জা এ ০ 

গৃহীত হইবে, সকল জ্ঞাতির মধ্যে দেবরই পুত্রদাতাঁরূপে 
প্রশস্ত । পুত্রদানে দেবরের মধ্যেও সর্বকনিষ্ঠ দেবরই 
উত্তম, মধ্যম দেবর মধ্যম এবং সর্বজ্যেষ্ঠ দেবর অধম 
অধিকারী । দেবরভিন্ন অন্য জ্ঞাতিগণের পুত্রগণ অধমাঁধম 
দত্তক হইবে। দৌহিত্র থাকিলে সঙ্কটকাঁলেও পুত্রগ্রহণ 
সকল শান্তে নিন্দিত । যদি দৌহিত্রের অনুমতি না থাকে, 
তবে পুত্রগ্রহণ করিবে না? সুতরাং দৌহিত্রের সানন্দ 
সম্মতিতেই পুত্রগ্রহণ বিধেয়। পুপ্রগ্রহণে দৌহিত্র যদি 
অসম্মত হয়, তবে উহা করিবে না; কারণ, এ দত্তকের 

পুত্রেত্বই সিদ্ধ হইবে না। এজন্য দীর্ঘকাল দৌহিত্রের 
সম্মতি বা অসম্মতি পরীক্ষা করিয়া তাহার সম্মতি 
বুঝিলে উক্ত বিপত্বীক পুরুষ বা তাহার বিধবা পত্বীও 
এককভাঁবৈ দত্তকগ্রহণ করিতে পারিবে। এইরূপ 

পুরুষ ও নারীরই এককভাবে পুত্রগ্রহণ শান্জসম্মত, 

অন্যের নৃহে। অন্য বিপত্বীক পুরুষ বা বিধবা নারী 

সঙ্গচ্ছতে কর্ম কর্তৃং নৈতাভ্যাং ভিন্নয়োননু । 

সর্বথা শক্যতে কর্তৃং নান্যস্ত তু কথঞ্চন ॥৫৬৭ 

অন্যায়া বিধবায়! বৈ লোহযং পুত্রপরিগ্রহ। 
উপমারহিত প্ীকে। মিথিলোতপত্ভিসমিভঃ ॥৫৬৮ 

এতাুক্পুত্রকরণে গুণা হ্যাবশ্যাকাঃ স্মৃতাঃ। 
তেহত্যন্তুলভ। দিব্যা তে সন্তি যদি বৈ তদা ॥৫৬৯ 

কর্ম কর্তৃং তাদৃশং চালং যুক্তং শান্্রসম্মতম্ | 

তে গুণাশ্চাপি স্তব্যক্তং নিরূপন্তেহুধুন। ক্রমাৎ ॥৫৭০ 

ংশদ্বয় বিশুদ্ধত্বমত্যন্তাবশ্যকং স্মৃতঘ্। 

সহত্দক্ষিণাদত্বং সহঅধনবস্তবকম্ ॥৫৭১ 

পণ্ডিতত্বং শতাধিক্যশিষ্যবত্্ং মহোন্নতম্ । 

মহাগ্রামাধিকা রিত্বং ব্রহ্মনিষ্ঠত্বমপ্যতি ॥৫৭২ 

অন্নদত্বং ব্রদ্মবিস্বং শান্তি-দান্ত্যাদিপান্রতা | 
অগ্রিচিত্ত্ং ধরাধীশপুজ্যতা সর্বম্মতা ॥৫৭৩ 

য্তৈতে নিখিল! দিব্যাঃ সম্তি তশ্যৈব তাদৃশে | 
সময়ে কর্ম ততকর্তূং তৎকলত্রস্ত শক্যতে ॥৫৭৪ 

এরূপভাবে দত্তকগ্রহণ করিবে না। মিথিলাপতিসদৃশ 
ধান্মিক ও অতুলনীয় এশর্যযসস্পন্ন পুরুষের এরূপ 
পুত্রগ্রাহণে অধিকার জানিবে। এইরূপ পুপ্রগ্রহণে যে 
সকল দিব্যগুণ থাকা অত্যাবশ্যক, তাহা অত্যান্ত দুর্লভ । 

যদি এ সকল শান্স সঙ্গত দিবাগুণগুলি কাহারও মধ্যে 
স্ুম্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত থাকে, তবে সে পুত্রগ্রহণ 
করিতে পারিবে । এ সকল গুণ কি, তাহ? বলিতেছি। 
৫৫৮-৭০ 

পিতৃ ও মাঁতৃকুলদ্বয়ের বিশুদ্ধতা, সহস্র দক্ষিণাদান- 
সামর্য, সহত্রধনবত্তা, মহোন্নতচরিব্রতা, মহা গ্রামস্থামিত্ব, 
্রহ্মনিষ্ঠত্ব, অন্নদাতৃত্ব, বেদবিত্র শমদমপরায়ণতা, 
আহিতাগ্নিতা, ও ভূমিপতিপূজনীয়ত্ব--এই সকল গুণ 
যাহার থাকিবে, সেই এবং তাহার বিধবা পতীই 

পুরেগ্রহণে অধিকারী হইবে--ইহা বিশ্বত্রষটার বিশেষ 
সুন্মন ব্যবস্থা (৫৭১-৭৫ 



লোহিত-স্মৃতিঃ 

বিধবায়াস্তাদৃশস্থা বিধুরস্থেতি বিশ্বস্থট্। 
পুত্রসংগ্রহণে শান্তরং কল্পয়ামাস সুন্ষমতঃ ॥৫৭৫ 
অতিগুহামিদং শান্ত্ং সর্বসাধারণং ন তু । 
তাদৃশানাং তু যা কাচিজ্জন্মাস্তরতপঃফলাৎ ॥৫৭৬ 

॥ সমীচীনরপ্। ॥ 
মুতে ভর্তরি তুষ্ঠীকং সর্বং নিশ্চিত্য কেবলমৃ। 

নশ্বরং ছুঃখজনকমজ্ঞানাম্পদমপ্রবম্ ॥৫৭৭ 
সদ্বাক্যেন বিনিশ্চিত্য কিমেতেন ভবেন্মুক্তিঃ ? 
ক্ষান্তি-শান্তি-শমাদীনামালয়া সদৃগুণাশ্রয়া ॥৫৭৮ 

বেদান্তবাক্যশ্রাবণং কুর্বস্তী মহতাং সতাম্ । 
বসস্তী নিকটে নিত্যং জগদেতচ্চরাচরমূ ॥৫৭৯ 

কং খং ভৃল্টো্তথা বায়ুঃ পুষ্পবস্তে৷ স্থরান্তুরান্। 
রুকং খরং খগং ছাগং পশ্যান্তী ব্রহ্মশাশ্বতম্ ॥৫৮০ 

সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চথ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ | 
সর্বোপনিষদাং সারং সর্বোপনিষদীরিতম্ ॥৫৮১ 

ভেদং সর্বং পরিত্যজ্য সোহহং ভাবনয়েব হি। 
বিভাবযন্তী সততং স্বাতত্বেন সমত্বতঃ ॥৫৮২ 

এই অতিগুহাতম শাস্ত্রবিধি সাধারণের গোচরীভূত | 
করিবে না, কেননা, উহা! এরূপ বিশেষ অধিকারীর 

জন্যই বিহিত 1৫৭৬ 

সাধবী বিধবা 
পতির মৃত্যু হইলে বিধবা নারী সাধুগণের ও বেদাঁদি- 

শান্সসমুহের উপদেশানুসারে দুঃখজনক, অজ্ঞানাস্পদ ও 
চঞ্চল জগতকে নশ্বর নিশ্চয় করিয়া কি উপায়ে তাহা হইতে 

মুক্তি লীভ হুইবেই - ইহ চিন্তা করিবে । ক্ষমা, শম ও 

দম প্রভৃতি সকল সদ্গুণের আশ্রয়স্থল হইয়া সজ্জনগণের 
মুখ হইতে বেদাস্তবাক্যার্থ শ্রবণ করত জগতে অবস্থান 
করিবে এবং পৃথিবী, জল, চন্দ্র, সূর্ধ্য, স্থর, অসুর, বুক, 
গর্দভ, ছাগ ও পক্ষী প্রভৃতি সকল বস্তকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ 

মর্ষোপনিষদের সারতন্ব ব্রদ্ষরূপে চিস্তা করত সকল- 
প্রকার ভেদ-ভাঁবন। পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে “আঁমই 
সেই ব্রন্ধ” বলিয়া ভাবন! করিবে ।৫৭৭-৫৮২ 

৪১ 

স্বখং দুঃখং ভবং ভাবং ভাবাভাবৌ তথৈব চ। 
বিপত্তিমবিপত্তিঞ্চ ছন্দাদ্বন্দে লয়ালয়ৌ ॥৫৮৩ 

শক্রুং মিত্রং তথানুষ্ণমুং তেজস্তমস্তথা | 
সিদ্ধান্তপুর্বপক্ষৌ চ ভেদরাহিত্যতোহনিশম্ ॥৫৮৪ 
সমদৃষ্ট্া প্রপশ্ান্তী পরত্বমপরত্বকমূ্। 
কামং ক্রোধাদিকং চাপি রাগদেষাদিকম্ পরমূ ॥৫৮৫ 
লাভালাভোৌ৷ চ সততং স্বাত্নন্যেব ব্যবস্থিতম্ । 
একমেবেতি মন্গানা দ্বিতীয়ং নেতি সুন্সমতঃ ॥৫৮৬ 
মন্যমানা মহাভাগা মহতী ব্রহ্মবাদিনী। 
জাতিং মানঞ্ গরৰ্ঞ্চ জন্ম-বর্ণাশ্রমাদিকম্ ॥৫৮৭ 
অহস্তাবং স্বকীযৃত্বং ত্যক্ত। বিশ্মৃত্য সত্বরমূ। 
কিমপ্যকাঞ্জমানৈব সর্ববস্তযু কেবলমূ ॥৫৮৮ 

কামমিচ্ছামি নাত্যন্তাস্পৃহয়া৷ যেন কেনচিশু। 
লবন প্রাণবুর্ভিং তং কুর্বতী চ স্ুসংস্থিতা ॥৫৮৯ 

নিত্যতুষ্টা নটদুঃখা পুর্ণকাম। চ সম্ততম্। 
অদঃ পূর্ণমিদং পুর্ণং পুর্ণাৎ পুর্ণং বহিস্তথা ॥৫৯০ 

অস্তঃ পুর্ণমধঃ পুর্ণমুদ্ধ পূর্ণঞ্চ তেন হি। 
পরেণ ব্রঙ্গণ! তেন স্বয়ং তদ্ত্রহ্গ কিং ক-খো ॥৫৯১ 

সখ, দুঃখ, ভব অর্থাড উৎপত্তি, ভাব, অভাব, বিপত্তি, 

অবিপত্তি, ছ্বন্ব, অহ্ন্ব, লয়, অলয়, শক্র, মিত্র, শীত, 

উষ্ণ, পরত্ব, অপরত্ব, সিদ্ধান্ত, পূর্বপক্ষ, কাম, ক্রোধাদি, 
বাগ্দ্বেষাঁদি, লাঁভ ও ক্ষতি ইত্যাদি সকলবিষয়ে ভেদবুদ্ধি- 

শূহ্া হইয়া সকলকেই আত্মন্মরূপ চিস্তা করত মহাভাগা, 
সাধবী, ব্রহ্ধবাদিনী সেই বিধবা নারী জাতি, কুল, মান, 

গর্ জন্ম, বর্ণশ্রম, অহঙ্কার প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়া 

সর্বাকাওক্ষ1! পরিত্যাগপূর্বক মাত্র প্রাণধারণোপযোগি 
অন্নের দ্বারা শরীর ধারণ করত অবস্থান করিবে। 

নিত্যতুষ্টা, নষ্টদুঃখা ও পূর্ণকামা হইয়া “অন্তঃ, বহিঃ উ্ধ, 
অধঃ দশদিক্ একমাত্র ব্রহ্মরূপে আমিই পূর্ণরূপে অবস্থান 

করিতেছি, এই ব্রহ্ম ভিম্ন পরমার্থতঃ আর কোন বস্তু 

নাই'+-_-এইকূপ ভাবনা! করত শান্দরার্থ তত্বজ্ঞান লাভ 
করিলে রগাও সকলের বন্দনীয়া হইবে 1৫৮৩-৯২ 

ষে রগার কোন আকাঙ্ঙ্গ। নাই, ইফ-পর কোন 
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নেতঃ পরমহং তৃম্মিংশ্চেতি বৃদ্ধিঃ পরা দৃটা 
রগ্াপি সা সর্ববন্দ্য! সদ] শাস্তার্থতত্তববিৎ ॥৫৯২ 

যস্যাঃ স্যাণ কাঙ্ক্ষিতং বস্ত পরমিষ্টং মমেতি ন। 
সৈবং সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম সর্বং তন্তাঃ 

প্রয়োজকম্ ॥৫৯৩ 
তচ্চর্ধ্যাজ্ঞাননিষ্ঠাদ্যাঃ সর্ববন্দ্যাঃ সদা জনৈঃ | 
স্বীকার্ধ্যাঃ জ্যবিশেষেণ তস্তাং বৃদ্ধিং তু মানুষীম্ ॥৫৯৪ 
ন কৃর্য্যাদেব ধর্মেণ সা ব্রন্েব ন সংশয়ঃ | 
ন যন্যাঃ স্বং পরং চেতি পরভাবোহুপ্যহংকৃতিঃ ॥৫৯৫ 

দেহে ছুঃখ-স্থখে ন স্তঃ সেয়মপ্রারৃতা স্মৃতা | 

সর্বপ্রাণিসমা হুঃখস্ুখতুল্যা নিরাকুলা ॥৫৯৬ 

নিরাশ! নির্মমা সাধবা রগাহগীয়ং বিশিষ্যতে | 
দু্ব্যাপারমকৃত্ৈব পরেষাং স্বহিতায় বৈ ॥৫৯৭ 
রৃভি-ক্ষেত্র-গৃহ-ক্ষৌণীবিষয়ে নিষ্পৃহা চযা। 
সাপি রণ্ডা সমীচীন প্রাকৃতাভিঃ সম! ন তু ॥৫৯৮ 
ইদং কৃত্যমিদং কার্্যমিদং শাহ্রমিদং পরমৃ। 
ইদং যুক্তমিদং ন্যাব্যমিদং ধর্ম্যং সনা তনমূ ॥৫৯৯ 

ভেদবুদ্ধি নাই, তাহাকে সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। 

বরহ্মজ্ঞীন-চর্চচা দ্বার! ব্রহ্মনিষ্ঠা হওয়াঁয় সকলের বন্দনীয়া 
মেই বিধবা ব্রহ্মঙগরূপাই হ'ন সন্দেহ নাই, সুতরাং 
এইরূপ বিধবাতে মন্ুয্যবুদ্ধি করিবে মা। যাহার 
আত্মবপর ভেদভ্ভান মাই, অহঙ্কার এবং দেহের লুখ- 

ছুঃখবোধ নাই--এইরূপ রণ্ডা অপ্রাকৃতা। সর্বপ্রাণিতে 

সকলের চেয়ে বিলক্ষণা। যে 

অপ্রদেয়ং দেয়মিদমবাচ্যং বাচ্যমেব চ। 

অনুষ্ঠেয়ঞ্চ তণ্ভিম্নং ক্রেয়মক্রেয়মেব চ ॥৬০০ 

অশ্রাব্যং শ্রাব্যমিত্যেতজ জ্ঞানং তন্ত নিরীক্ষণম্। 
অনুষ্ঠানং বিশেষণ যস্যাঃ স্থ্যঃ সাপ্যকালতঃ ॥৬০১ 

ইয়ং বগাপ্যরণ্ডেব জ্ঞাত্রী ধর্মপরা সতী । 
সর্বজ্ঞাত্র্যপি যা নুনং দৃরুদ্ধ্যা সততং কলিম্ ॥৬০২ 

স্বজনৈজ্ঞতিভিঃ সদ্ভিঃ পিতৃভ্যাং বান্ধবৈঃ পরৈঃ। 
কুর্তী সততং গীড়াং তদ্দ্রব্যহরণেচ্ছয়া ॥৬০৩ 

দুর্ব্যাপারাদিন! তেঘাং স্বত্যুঃ সা সার্বকালিকী 

তাদৃশীং ধামিকে। রাজা স্বদেশাদন্যতো নয়ে ॥৬০৪ 
তৎকৃত্ব! ছুক্রিয়াঃ সর্ব মার্জযিত্বাহথ সতক্রিয়াঃ। 

কারয়েদেব বিধিন! সদ্বর্মস্থাপনায় বৈ ॥৬০৫ 

অপত্ক্রিষৈককর্তারসদ্ ক্যেকবাদিনম্। 
সদ্দুষকং দুষ্টকর্মবোধকং রাষ্ট্রতো নয়েছ ॥৬০৬ 

নি্ঠীবন্তং সভামধ্যাৎ সভায়াং নির্ভয়েণ বৈ। 
তান্বুলচর্ণপরং বাক্যেনোদ্াসয়েন্তত ॥৬০৭ 

কল্যাণরাজনদমি রাগেণ যদি বা ফুতন্। 
৮ 2 োাশীশীিশীা সা স্পট 

হইয়া যাহার সাম্যৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই জর্বজ্ঞান- 
ময়ী ধন্ধমপরায়ণা রগাকে অরগুা বলিয়াই জানিবে | 

সর্বজ্ঞাত্রী হইয়াও যে বিধবা দুর্,দ্ধিবশতঃ স্বজন, 

জ্্াতিবুন্দ, সজ্ভন, পিতামাতা এবং অন্যান্য বাগ্ধবগণের 

' সহিত সর্ধদাই কলহ করিয়া থাকে এবং দুষ্ট উপায়ে 
 জ্ভাতিগণের ধনাদি 

সমদৃষ্টিসম্পন্না, নিরাশা, নিন্মা সাধ্বী রগ্ডা হইলেও : 

দ্রব্যহরণের ইচ্ছায় জ্ঞাতিগণের 

হৃদয়ে নানাপ্রকাঁর গীড়া উৎপাদন করে, সেই বিধব' 
রগ স্মহিতে বা: সর্নকালেই বন্ধুগণের পক্ষে মৃত্যুত্রূপ-_রাঁজা এইরূপ 

পরহিতার্থে ছৃর্যাপার করে না এবং সর্ধবিষয়ে নিষ্পৃহা, | বিধবাকে দূরদেশে নির্বাসিত করিবেন ।৫৯৯-৬০৪ 
সেই রগুাঁও সমীচীনা; সে প্রাকৃত রগার সহিত 
তুলনীয়া নহে 1৫৯*-৯৮ 

ইহা কৃতা অর্থাৎ পুণ্য, ইহা! কাধ্য, ইহা শাল্স, 
ইহ শ্রেষ্ট, ইহা যুক্ত, ইহ] শ্যাঁয়, ইহা ধন্দ্য-সনীতন, 
ইহা অদেয়, ইহা! দেয়, ইহা! বাঁচ্য, ইহা! অবাচ্য, ইহা 
অনুষ্ঠেয়, ইহা অননুষ্ঠেয়, ইহা ক্রেয়,। ইহা অক্রেয়, পপ ১ স্পা সপ পপ 

অতঃপর সদ্ধন্মস্থাপনের জন্য তাহার দকল দুক্বন্দ্রকে 
মাঁভ্জিত করিয়া সশ্কাধ্যে পরিণত করিবেন ॥৬০৫ 

যে ব্যক্তি কেবল অসঙ কর্ম্মই করে, অসদ্বাক্যই বলে, 
সাধুসজ্জনগণের নিন্দা করে এবং শান্ত্ুদুষ্ট কর্ম করিবার 

। জন্য জনগণকে প্রেরণ দেয়, রাজা তাহাকে রাজ্য হইতে 

৷ বহিষ্কত করিবেন ॥৬০৬ 
ইহা আব্য, ইহা অশ্রাব্য--এইরূপ ভেদবুদ্ধি অপনীত | ষে ব্যক্তি সভামধ্য হইতে উত্থিত হইয়া সভাতেই 
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অপানয়ন্ বা ছুর্দ্বিং তৃষ্ণীকং হি ততস্ত তু । কারযেদ্ বা বিশেষেণ যদ্যদেবাখিলং পরম্ । 
সন্ উত্ধাপয়িত্বৈব তত্র দর্ডৈভূ'বং দহেৎ, ॥৬০৮ তৎুসুতককৃতং নূনং ভবেদেব ন চান্যথা ॥৬১৫ 

॥ সভায়ামেকনম্মিন্ অন্যন্য পতনে ॥ কৃতন্ত সৃতকে যত, প্রায়শ্চিত্বমুদীরিতম্ | 

সভানৃপতনে জাতে শিদ্রয়া যস্ত্য কম্য বা ॥৬০৯ তথৈবেহাস্ত কথিতং কর্মণো ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৬১৬ 
তত্বস্্রং সহসাচ্ছিত্ব। বেউয়িত্বা শিরোইস্ত বৈ। 
বিসর্জযিত্ব! দূরে তং দুরীকৃত্য তৎ্পরম্ ॥৬১০ 

প্রথত্য পৃষ্ঠে হস্তেন তাং ভূমিঞ্ ততঃ পরঘৃ। 
প্রোক্ষ্যোদ্ধ ত্যাথ তান্ পাংশুন্ বহিগেহাদ্ | 

তাদৃশং তমিমং রাজা বলাদান্ৃত্য সত্বরম্। 
উত্তমেনৈব দণ্ডেন দণ্ডয়েদ্র্মসিদ্ধয়ে ॥৬১৭ 

পরপ্রয়োজনদশায়াং প্রাপ্তায়াং তু ম্বষাচ্ছলাঁৎ । 

চিরাদ্দেশাস্তরগতমৃতকং নেতি বৈ বদন্ ॥৬১৮ 
বিসর্জয়ে ॥৬১১ 

মুদম্তরেণ ভূয়শ্চ পুরয়েতাং ভূবং যহী| | দাপ্যঃ শতপণান্ সগ্তঃ তৎসত্যং চেভু, তৎপুনঃ | 

্রিযন্বকেন মন্ত্রেণ হুনেদস্টোত্তরং শতম্ ॥৬১২ ত্বয়েদং ছুষ্টং ছুগ্ধতং কিং কৃতং তদ্ধঠাদ্ যথা ॥৬১৯ 

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাচ্ছক্ত্যা চিত্রান্নঘডরসৈ2। ন যুক্তমেবং করণং তদিদানীং সহিষ্ণন! ! 

আগামিদূতকং জ্ঞাত্বা গত্বা দেশান্তরং ত্বরন্ ॥৬১৩ | তুয়াগ্যৈতাব€পর্য্যস্তকালস্থিতং বিগহিতম্ ॥৬২০ 

লোকিকং বৈদিকং তত্র নিত্যং নৈমিত্তিকং তু বা। | এবং জনানাং পুরতো লঙ্জয়েভং বিগর্ভয়ে। 

পরস্ স্বস্ত বা কর্ম সম্প্রাপ্তং কুরুতে যদি ॥৬১৪ ূ সুতকী সন্ পরে দেশে শ্রাদ্ধভূক্ শুভকর্মণঃ ॥৬২১ 

ৃ 
ৃ 

রস জপ ০ ৫ স্ক্পপাা শী শী 
প পিপসপস্পোপ পা সপপস্পেপপপা লা পা 

নিষ্টীবন থুথু ইত্যাদি পরিতাঁগ করে এবং নিল্পঙ্ভাবে । বৈদিক, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করে 
সভাঁতে বসিয়াই তাশ্বল চর্বণ করিতে থাকে, তাহাকে অথবা অন্যের কর্ম আনুষ্ঠান করায়, তবে এ কর্মগুলি 
তথুক্ষণা ভণ্ুসনাবীক্যে সেই স্থান হইতে উঠ'ইয়। দিবে। সৃতকমধ্যে কৃত কর্মের ভূল্যই হইবে; শ্ুতরাঁং উহ্বার 

সর্বকল্যাণকর রাজসভায় বসিয়া রাগবশতঃ ( বুদ্ধিপূর্বক ) প্রায়শ্চিস্তও সৃতকমধ্যে কৃত কর্ণের প্রায়শ্চিত্তের অনুরূপই 
যে ব্যক্তি হীঁচি দেয় এবং অধোবাযু পরিত্যাগ করত চুপ হইবে - ইহা ব্রহ্মবিদ্গণ বলিয়া থাকেন ।৬০৭-১৬ 

করিয়া বসিয়া থাকে । তাহাকে তৎক্ষণাৎ সভা হইতে রাজা এরূপ ত্রাঙ্গণকে সত্বর বলপূর্বক আনয়ন 

উঠাইয়া দিয়া সেই স্থান কুশীগ্লি দ্বারা দদ্ধ করিবে। করিয়া ধর্মসিদ্ধির জন্য উত্তম দণ্ড প্রদান করিবেন 1৬১৭ 
সভার মধ্যে নিদ্রাবশতঃ পড়িয়া যাওয়ায় যদি অন্যের যাজনকাঁধ্যসিদ্ধির জন্য দুূরদেশগত জ্ঞাতির 

কাহারও মস্তক কাটিয়া যায়, তবে যে কোন সভ্যের জন্মাশৌচ জানিয়াও মিথ্যা ছলপূর্ক অন্ধীকাঁর করে 

বন্ত্াংশ ছিড়িয়া তাহার মস্তক বেষ্টনপূর্বক পৃষ্টে | এবং পরে যদি উহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে 
চপেটাঘাত করত তাহাকে দূরে বিসর্জন করিবে এবং তাহার নিকট হইতে দগ্ুস্বরূপ শতপণ গ্রহণ করিবেন 
তাহার পতনস্থান হইতে কিছু ধূলি গৃহের বাহিরে এবং তাহাকে লজ্জিত করিবার জন্য সর্বসমক্ষে নিন্দা 
বিসর্জন করত এঁ স্থান প্রোক্ষণ অর্থাৎ ধৌত করিবে করিয়া বলিবেন_-“তুমি হঠাৎ ষে এইরূপ শাস্তরনিন্দিত 
এবং অন্য শৃত্তিকার দ্বারা সেই স্থান পুরণ করত “ত্যম্বকং কর্পা করিয়াছ, ইহা! তোমার পক্ষে করা উচিত হয় 
যজামহে” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা অফ্টোত্তরশত হোম নাই, তবে প্রথমবার বলিয়া তোমীকে এই অল্প দণ্ডই 
করিবে এবং পশ্চা বড়রস সহিতনানাপ্রকার অন্নদ্বারা প্রদান করিলাম। পরে এরূপ কখনও করিবে না, 
্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। আগামী সৃতকের (জন্মীশৌচ) করিলে আরও অধিক দণ্ড দিব।” যে ত্রাণ সৃতকাশোঁচ 
আশঙ্কায় দেশান্তরে গমন করিয়া যদি লৌকিক, গোপন করত অগ্দেশে গিষ্না শ্রীদ্ধান্ন ভোজন করে এবং 
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আব্থিজ্যং বৈদিকস্তাপি কুর্বস্তো বর্ততে তরাম্। 
তমেনং বালিশং মুর্খং সগ্যো৷ রাজ! বিশেষতঃ ॥৬২২ 

গ্রাহয়িত্বা রোধয়িত্বা মাং ব! পক্ষমেব বা। 
তমেবং পুর্ব কৃত্বা লজ্জযিত্বা ততঃ পুনঃ ॥৬২৩ 
তন্ স্বার্থধনং সম্যগ ধরত্ব! রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়ে | 
পত্ত্যাং রজন্বলায়াং যঃ শ্রাদ্ধং ভূঙ্ক্তেহতিকামতঃ॥৬২৪ 
স্বাযোগ্যতাং লোপদ্বিত্বা জনানাং সোহযমল্পকঃ | 

নি্কাসিতো৷ ধিকৃকৃতশ্চ মোচনীয়ঃ স্বকাদ্ গৃহাৎ ॥৬২৫ 
চতুবিংশতিপণান্ বাঁপি দাপ্যঃ সচ্যোহথ বা ভবে, 

অমন্ত্রনিপুণো মন্ৈঃ কুগ্রামেষু দ্বিজম্মনাম্ ॥৬২৬ 
বসতাং কর্ম সম্যগবঃ কারযিষ্যামি সম্ভতমৃ । 
সংমন্দ্যেবং গ্রতিজ্ঞাপ্য তথা কুর্ধন্ন শান্ত্রতঃ ॥৬২৭ 

ব্যামোহয়ন্ বাক্যজালৈনিত্যানুসরণা্দিনা | 
সেবয়! সঞ্চরম্নিত্যং শান্ত্রমার্গং বিনাশয়ন্ ॥৬২৮ 

মন্তক্রিয়াপরিজ্ঞানবিকলো নটবত্তরাম্ । 
তত্ক্রিয়াভিনয়ান্ কুর্বন্ বৈদিকোহহমিতি ক্রুবন্ ॥৬২৯ 

__ শি শশী শা 

খন্ধিগ রূপে যজমানের বৈদিক কণ্্ম অনুষ্ঠান করায়, তবে 
রাজা সেই বালিশ ( মুর্খ ) ব্রাহ্মণকে বলপুর্বক আনাইয়া 
পনর দিন বা একমাস বন্দী করিয়া রাঁখিবেন এবং পূর্বের 

মত দণ্ড ও লজ্ভা! দান করিবেন ।৬১৭-২৩ 

অনস্তর তাহার এ অসদুপায়ে অজ্ভিত ধন 

বলপূর্বক গ্রহণ করত রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবেন। 

গহে পত্ী রজন্বল হইলে 'তশ্প্রযুক্ত নিজের অযোগ্যতা 

গোঁপন করত যে ব্রাঙ্ণ অতিলোভবশতঃ শ্রান্ধান্ন ভোজন 

করে, সেই ক্ষুদ্রীশয় ত্রাক্ষণকে ধিক্কুত করিয়া স্বগৃহ 

হইতে বহিষ্কত করিবে অথবা তাহার নিকট হইতে 

দণ্ুস্বরপ চত্তধিংশতি (২৪) পণ আদায় করিবে। 

যে ব্রাক্ষণ বৈদিক কন্খ ও মন্ত্রে নিপুণ নহে, অথচ 

নিজেকে বৈদিক মন্ত্র ও কর্মে কুশল বলিয়া মিথ্যা 

পরিচয় প্রদান করত ক্ষত্রিয় বৈশ্যাঁদি মুর্খ দ্বিজগণ 
অধ্যুষিত গ্রামে গিয়। তাহাদিগকে বৈদিক কণ্ম্ম করাইবার 

প্রতিশ্রুতি দিয়া অর্থলৌভে নটব তাহাদের পশ্চাদ- 

গমনাদি দ্বারা ব্যামোহিত করে এবং বৈদিক কণ্মের 

া্য্য-শান্ত্র 

দুষ্টোহয়মসতাং মুখ্যঃ সদৃদূষণপরঃ পুনঃ। 
অজ্ঞাতশব্বার্থভয়রহিতঃ পামরো৷ জডঃ ॥৬৩০ 

জ্ঞাতো বিপ্রমুখাদ্ রাজা সম্যস্তং ভটত্বনা | 
আনায়গিত্বা সম্তাড্য কিং কৃতঞ্চ ত্বয়ানিশমূ ॥৬৩১ 

বিধানং ব্রুহি পুরতে কর্মণাং বিপ্রসম্নিধে। 
তুষ্জীকং লোকবিপ্রত্বং নাশয়িয্যসি কেবলম্ ॥৬৩২ 

সর্বং ব কারয়িষ্যামীত্যুক্তিমাত্রেণ তান্ জড়ান্। 
ব্যামোহয়িত্বা পাপাত্মন্ এবমুক্ত পুনশ্চ তম্ ॥৬৩৩ 

কপোলযোস্তাড়মিত্বা৷ তত্তদ্গ্রামনিবাসিনাম্। 

কার্য্যায় কর্মজালন্ত দক্ষমেকং নিষুজ্য চ। 

পশ্চাতস্টাপি সব্বন্বং স্বত্ব! রাষ্ট্রাৎ গ্রবানয়েশ ॥৬৩৪ 

বিশ্বস্তামশির:স্নাতাং শিরঃন্নাতাং স্ুবামিনীম্ | 
কদাচিদবশাদ্ দৃষ্ট। কুর্ধ্যাৎ সূর্ধযাবলোকনম্ ॥৬৩৫ 

শিরঃন্নানং পতেঃ পিত্রোঃ কন্নশ্রাদ্ধদিনেষু 
তত ॥৬৩৬ 

অভিনয়মাত্র করত তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া 

অর্থগ্রহণ করে, তাহাকে শান্ত মার্গবিনাশকারী মুর ব্রাহ্মণ 
ছম্টা গ্রগণ্য, সাঁধুগণের মার্গদূষণকারী, পামর ও জড়বুদ্ধি 
সম্পন্ন বলিয়া জানিবে 1৬২৭-৩০ 

ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণমাত্র রাজ! তাহাকে সৈম্ বা 

আরক্ষ দ্বারা ধরিয়া আনিয়া তাড়না করত বলিবেন-_ 

“তুমি ত্রাহ্ধণ হইয়াও যে এইরূপ কুৎসিত কন্ম করিয়াছ, 
তাহা এই ব্রাহ্গণগণের সমক্ষে স্বীকার করিয়া বিবৃত 

কর। তুমি “তোমার সকল বৈদিক কম্ম করাইব' বলিয়া 

মুর্খ দ্বিজগণকে ব্যামোহিত করত নিঃশব্দে বৈদিক কর্ম- 
কাণ্ড ও ব্রাক্গণ্য নাশ করিবার জন্য উদ্ভত হইয়াছ”। 

এইরূপে তাহাকে ভণ্ুসিত ও লজ্জিত করিয়! দুই গণ্ডে 
চপেটাঘাত করিবে এবং সেই গ্রামবাঁমিগণের কর্মসমূহ 
নিবীহের নিমিত্ত একজন দক্ষ বৈদিক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত 
করিয়া উহার অকর্মকারী ব্রাহ্মণের সর্বস্ব হরণ করত 

রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবেন ।৬৩১-৩৪ 

শিরঃস্সাতা ও স্থবাসিনী সাধবী (বিশ্বস্ত ) নারীকে 



লোহিত-্মৃতিঃ 

পাকস্ত হেতবে হি স্যান্ ন চেম্সাস্ত্যেব কিঞ্চ তৎ 

প্রত্যব্দমাত্রে ভবতি তদভাবেহপি কেবলম্ ॥৬৩৭ 

শিরঃক্রানং গ্রহণযোঃ পুর্বং চাপ্যপরং পরম্। 
দ্বিবারমপি যত্বেন তথা বন্ধুমৃতারতৌ ॥৬৩৮ 
চতুর্থেহহনি তদ্বত্সনিয়মেন সমালতঃ | 
তখৈবাপূর্বতীর্ঘে চণ্ডালম্পর্শনাদিষু ॥৬৩৯ 

অভ্যঙ্গকালনৈয়ত্যমাথিকং প্রনবেদ্ধি বৈ। 
অধ্বরাগ্স্তয়োরেবং নান্যযত্রাসাং তু মান্তকম্ ॥৬৪০ 

॥ সুবাসিনীনাং শিরঃক্সাননিষেধঃ ॥ 
সুমঙ্গলীনাং তৎআ্ানং হরিদ্রোবর্জনেন চেশু। 
জলং শ্মশানগর্তস্থং সত্যং স্তাদ্ধরণীগতম্ ॥৬৪১ 

যছ্যুদ্ধতং ভাগুগতং চণ্ডালচষকম্থিতমৃ। 
ততক্ষণাদেব ভবতি তদ। তন্মাত্তঘৈব হি ॥৬৪২ 
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॥ হরিত্রান্লানবিধিঃ। 

তথা স্্ানং প্রকর্তব্যমজত্ং তদ্ধিরিদ্রেয়া | 
অজত্রং বিহিতং স্নানং রাক্রৌ চেন্তজ্জলং পুনঃ 1৬৪৩ 
দৈবাকীর্তৈ্যকচষকগতমেব ন সংশয়ঃ। 
তাসামাকমেব স্থাদাস্তাস্ত ক্ষালনঞ্চ তু ॥৬৪৪ 
ভত্রণ স্ানং নিত্যমেব ন মধ্যাহ্ছে বিধীয়তে। 
ভর্তূঃ স্লানাৎ পরং প্রাতঃ হোমকার্ধ্যায় তচ্চ হি ॥৬৪৫ 
হোমাভাবে যথেচ্ছং স্যাৎ সঙ্গবে পাকহেতবে। 

পাকাভাবেহপি কালোহয়ং সঙ্গবো বাথ 

তণ্পরঃ ॥৬৪৬ 

মধ্যাহ্তো নাপরাহুঃ স্যাৎ সদ। কৃর্ধ্যাদ্ধরিদ্রেয়া । 

ইরিদ্রোলেপনে নিত্যং তর্জন্যা। বিদিশাং দিশাম্ ॥৬৪৭ 
সর্বানাং দেবপত্বীনাং তন্যাদানঞ্চ ধর্মত2 | 

অশিরঃন্বাতা (রজঃম্বলা ) অবস্থায় হঠাঁৎ দর্শন করিলে ূ পতিত হইয়া শ্মশানগর্তস্থিত জলব অশুদ্ধ হইবে। 

অথবা অশিরঃস্াতা ( রজস্বল1 ) পর নারীকে শিরঃন্নাতা 

ও সুবাসিনী অবস্থায় হঠাৎ দর্শন করিলে শুদ্ধির জন্য 
সূধ্য অবলোকন করিবে ।৬৩৫ 

পতি বা পিতামাতার সাংবাৎ্সরিক শ্রীদ্ধতিথিতে 

শাদ্ধান্ন পাঁক করিতে হইলে নারীকে শিরঃস্নান (আমস্তক 

অবগাহন) করিতে হইবে, অন্যদিনে বা শ্রাঙ্ধান্ন পাকের 

প্রয়োজন না থাকিলে শিরঃস্নানের গুয়োজন নাই। 
৬৩৬-৩৭ 

ইহা ছাড়াঁও চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণের সময় ও মুক্তির 

পর দুইবার স্ট্রীলোকের শিরঃম্সান বিধেয়, এতন্টিনন 

জ্ঞীতির মৃত্যুতে, খতুদর্শনের চতুর্থ দিনে, প্রথম তীর্থদর্শনে 

এবং চগ্লাদির স্পর্শ হইলে জ্্ীলোকের শিরঃন্নান 

বিখধেয়। এইরূপ সমস্ত শরীরে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে এবং 
যজ্ঞের আদিতে ও অন্তে নারীর শিবঃন্ীন কর্তব্য; 
কিন্তু অন্য সময় মস্তক ডুবাইয়া স্নানের অত্যাবশ্টকতা 

নাই ।৬৩৮-৪০ 

হুবািনী নারীর শিরঃক্সান নিষেধ 
সুমঙগলী (সধবা) নারী যদি হরিদ্রাব্যতিরেকে 

শিরঃক্গান করে, তবে তাহার শরীরের জল ধয়ণীতে 

ভাগুস্থিত বা কুপাঁদি উদ্ধত জল চগণ্ডালপাত্রগত হইলে 

যেমন অপবিত্র হয়, উক্ত শিরঃক্সানের জলও সেইরূপ 

হইবে । ৬৪১-৪২ 

হরিদ্রাক্্রান বিধি 
স্থতরাং স্থমঙ্গলী নারীকে যদি শিরঃম্নান করিতে হয়, 

তবে হরিদ্রা-সহকারেই করিবে, তাহা হইলে অজ্ঞ 

ন্নানেও দোষ হইবে না। কিন্ত্র হরিদ্রাসহিত স্নানও 

যদি রাতজ্িকালে করা হয়, তবে এ জলও দিবাকীন্তির 

(চণ্ডালের ) পাত্রস্থ জলের তুল্য অপবিত্র হইবে--ইহাঁতে 

সংশয় নাই; স্থৃতরাং নারীগণের আকন শ্নানই বিধেয় ; 
মুখমগ্ডলমান ধুইয়! ফেলিবে ।৬৪৩-৪৪ 

স্বামীর সহিত শ্রী নিত্যই স্নান কপ্গিতে পারে। 

কিন্তু মধ্যহনকলে নহে; স্বামীর স্ীনের পরেই হোমকার্য্য 
করার জন্য মাধ করিতে পারে ৬৪৫ 

হোমাভাবে যথেচ্ছকালে সান করিতে পারে, পাকের 

জন্য সঙ্গবকালে (কালবিশেষে ১, পাকের প্রয়োজন না 

থাকিলেও সঙ্গবে বা মধ্যাহ্কালে নারী স্নান করিতে 

পারে, কিন্তু কখনই অপরাহে স্নান করিবে না। মুমঙ্গলী 



৪৬ 

কর্তব্যত্বেন বিহিতং হরিদ্রায়া নিরন্তরমূ ॥৬৪৮ 

বিদ্িশাং দেবপত্রীনাং চতসুণাং দিশামপি | 

হরিদ্রোকক্ষলেশাংস্তান্ অক্ষিপ্তে বাতিগর্বতঃ ॥৬৪৯ 

অজ্ঞানাজজ্ঞানতে। বাপি নমস্কার প্রপূর্বকমূ। 
ঘা স্নাতি বিধব! নুনং সত্যমেব ভবিষ্ৃতি ॥৬৫০ 
যা করোতি শিরঃন্নানং জীবভত্র1 সুমঙ্গলী | 

পত্তিত্বী স! প্রকথিতা তথোক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৬৫১ 

বিনাভ্যনুজ্ঞাং ভরুর্যা চৌপবস্তং করোতি বৈ। 
ভর্তূরায়ুষ্যমশ্নীতি সৈষ পাপালয৷ স্মৃতা ॥৬৫২ 

॥ পতিব্রতাধর্ম2। 

ভর্তূঃ শুঞ্রষণং নার্ধ্যাঃ পরমো ধর্ম উচ্যতে । 
নৈতম্মাদধিকং ধর্মো নৈতম্মাদধিকো জপঃ ॥৬৫৩ 
নৈতম্মাদধিং দানং নৈতম্মাদধিকং তপঃ। 

নৈতম্মাদধিকং তীর্ঘং নৈতম্মাদধিকো দম? ॥৬৫৪ 

নারী সর্দাই হরিদ্রানহিতই স্নান করিবে। সর্বদা 

তর্জনী দ্বারাই হরিদ্রালেপন করিবে, তাহ! হইতে 

দিক ও বিদিক্স্থিত দেবপত্বীগণ উহ! প্রাপ্ত হইবেন ; 

এজন্যই তর্ভভনী দ্বার! হরিদ্রীলেপন বিধেয় ।৬৪৬-৪৮ 

যে নারী অতিগর্বশতঃ দিক্স্থিত চতুঃসংখ্যকা ও 

বিদিকৃস্থিত চতুঃসংখ্যক1 দেবপত্বীগণের উদ্দেশ্যে জ্ঞানত 
বা অজ্ঞানতঃ হরিব্রীকন্ধ (হলুদের খোসা) নিক্ষেপ না 

করিয়া নমস্কীরপূর্বক স্নান করে, সে নারী নিশ্চিতই 
বিধবা হইবে ।৬৪৯-৫০ 

পতি জীবিত থাকিতে যে নারী (হরিদ্রাশূণ্ ) 
শিরঃন্নাীন করে, সে পতিহতার পাপে লিপগু। হয়-_-ইহা 

ব্রক্মবাদিগণ ভ্রসিয়াছেন 1৬1১ 

পতির বিনানুমতিতে যে নারী গপবস্ত (নিরম্ধু 
উপবাস ) করে, সেই নারী পতির আয়ু হরণ করে; 
সুতরাং তাহাকে পাঁপিনী বলা হইয়াছে ।৬৫২ 

পতিত্রতার ধর্ম 
অকপট হৃদয়ে পতির শুশ্রাধাই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম ; 

ইন হইতে নারীর অধিক কোন ধর্ম, জপ, দান, তপস্যা) 

'আধ্য শাহী 

নৈতম্মাদধিকাঃ কৃচ্ছ। নৈতন্মাদধিকাঃ সবাঁঃ। 
মুক্ত। ত.পতিশুঞ্ষাং তশ্মাদন্যন্ন কিঞ্চন ॥৬৫৫ 

ধর্মং চরে প্রযত্তেন সাধ্বা নারী পতিব্রতা । 
নৈনমু্ছৈঃ প্রভাষেত প্রিয়মেবান্ত যচ্রেশ, ॥৬৫৬ 

অপ্যেখং কুপিতং রোষাৎ প্রতিকূপ্যে কথঞ্চন। 
কঠোরং নির্দ্যং ক্রুরং নিরনুক্রোশমক্ষমমূ ॥৬৫৭ 
তাড়য়ন্তমহোরাত্রং শপন্তমপি ছুহদমূ। 
ন দৃষয়েন চাক্রোশেন্স ক্রুধ্যেৎ প্রশপেদপি ॥৬৫৮ 

ছায়ান্ুবতিনী নিত্যং দুঃখিতে ছুঃখিতা৷ ভবে । 

সুখিতে স্খিতা তন্মিন্ ছৃক্টে হষ্টা স্থিতে স্থিতা ॥৬৫৯ 

শযিতে শয়িতা সুণ্ডে পশ্চা স্বপ্ত। স্বয়ং ভবে । 
আহ্ুৃতাহতিত্বরা গচ্ছেদপি কার্ধ্যং বিহায় চ ॥৬৬০ 

শতং সহত্রং গোপ্যং বা! গুহ্থমাবশ্থাকং তু বা। 

তান্বুলচৰণং নিত্যমক্কোরঞ্জীনমেব চ ॥৬৬১ 

তীর্থ, দম, কৃচ্ছ_ব্রত অথব। যাঁগযজ্ঞ্ক নাই। এজন্য সাধবী 

পতিব্রতা নারী পির শুশ্রষ! পরিত্যাগ করিয়া কোন 

ধন্মেরই অনুষ্ঠান করিবে না। পতিব্রত। নারী উচ্চৈঃম্বরে 
পতির সহিত কথা বলিবে না, সর্বদাই তাহার প্রি 

আচরণ করিবে ।৬৫৩-৫৬ 

পতি ক্রোধ করিলেও তাহার প্রতি ক্রোধ করিবে 

না। পতি যদি কঠোর, নির্দয়, ক্রুর, নিরনুক্রোশ ও 
ক্ষমাশৃন্য হইয়া দিবারাত্র তাড়নও করে, তথাপি 
তাহার দোষকীর্তন করিবে না, তাহার" প্রতি ক্রোধ, 

আক্রোশ বা শপ অর্পণ করিবে না ।৬৫৭-৫৮ 

পতিব্রত। ছায়ার ন্যায় পতির অনুবস্তিনী হইয়া 
তাহার দুঃখে ছুঃখিতা, সুখে স্থখিতা, হর্ষে হত্বিতা এবং 

তাহার স্থিতিতে নিজেও স্থির হইয়া অবস্থান করিবে । 

পতির শয়নের পর শয়ন এবং পতির নিদ্রার পর স্বয়ং 

নিদ্রিতা হইবে। পতি আহ্বান করিলেই সকল কর 

পরিত্যাগ করত তীহার নিকট যাইবে ।৬৫৯-৬৪ 

প্রয়োজন বোধ করিলে অর্থাৎ প্রকাশে পতির 

অনিষ্টের সম্ভাবনা বুঝিলে শতসহত্র বিষয় বা দোষ 



লোহিত-ম্মৃতিঃ ৪৭ 

ুস্কুমং চাপি দিন্দুরং কজ্জলং কঞ্চুকং কচঃ। নেত্রে প্রক্ষাল্য নোচেত, নবনীতেন মাষ্টি“চ। 
কবরী চ প্রশস্তং স্যাণ সুগন্ধং অকৃম্থমাদিকম্ ॥৬৬২ উদ্বত্যেন ততঃ সূ্ধ্যং প্রাঙ্মুখস্ববলো কয়ে ॥৬৬৯ 

নিত্যমাবশ্টাকং স্ত্রীাং সতানাং বিধিচোদনাহ | তখৈবমবশাদ্ দৃষ্ট। বিশ্বস্তাং রক্তদস্তকামূ। 
ভর্তরি প্রোষিতে জ্্রীণাং নালঙ্কারো বিধীয়তে ॥৬৬৩  তাম্ুলরঞ্জিতমুখীং স্থগন্ধালিপ্তগাত্রকাম্ ॥৬৭০ 
পতিব্রতানাং ধর্মোহযুং ততপুরোহলস্কৃতিঃ পরা | স্বতন্ত্রাং বাতিহাসাং বা কাল্যোদ্বতিতবিগ্রহাম্ । 
অন্বহং নিশয়! স্ানং সিন্দুরং কুক্কুমং হুমম ॥৬৬৪ বিচিত্রবস্ত্রাং বা তদ্বচ্ছক্ষকায়াং শ্চিত্রিতাম্ ॥৬৭১ 
শগন্ধন্রব্য-সদ্বন্্র-কঞ্চুক-অ্রককজ্জলাঃ | অতিবৈদগ্যমাপন্নামত্যান্তোৎকটবাদিনীম্। 
নিখিলাম্বপ্যবস্থাস্থ সংসেব্যাস্তাভিরিত্যপি ॥৬৬৫ ক্ষুদ্রকণ্টকতক্গিব্রক্রিয়মাণাঙ্গকাং পুনঃ ॥৬৭২ 

নিত্যভব্যায় স মুনিরুবাচ পুলহঃ পুরা । তদা৷ তদা ভূষণাট্যাং বস্তুনীলিতদুর্দতীম্। 
ভৌমবারে শুক্রবারে নিমজ্ন্তীং ধরাজলে ॥৬৬৬ ্বর্ণাদিসুত্রখচিত-বিদ্রুমাচ্ছাক্ষমালিকাম্ ॥৬৭৩ 
সপতিং বনিতাং সাধবীং দৃষ্ট। তদ্দোষশান্তয়ে | ব্হাধিপত্যং কুর্বস্তীং দানমানাদিছুর্ন ষ়ৈঃ। 
পল্মাননে পদ্ম উরু পদ্মাক্ষি পদ্মসম্ভবে ॥৬৬৭ পরদ্রব্যাণি স্বীযত্বুদ্ধ্ৈব স্বজনৈঃ কলৌ ॥৬৭৪ 
ত্বং মাং ভজন্ব ভদ্রাক্ষি যেন সৌখ্যং লভাম্যহ্ম্। গ্রাহয়ন্তাং ধর্মমাত্রব্যাজেনৈব নিরম্তরমূ । 

ইতি মন্জং শ্রিয়ো মূলং সমুচ্চার্ধ্যোদকেন বা ॥৬৬৮  সতোহপি ভ্রাময়ন্তীং তু সকুেকবিভীষিকাম্ ॥৬৭৫ 

অন্যের নিকট গোপন করিবে তানম্বলচর্বণ, চক্ষুতে ভত্রাক্ষি ষেন সৌখ্যং লভামাহম্, এই মন্ত্র উচ্চারণপুর্বক 

অঞ্জনদান, কুক্ধুম, সিন্দুর, কজ্জল, কঞ্ুক (শরীরাবরণ), কচ জল বা নবনীতের দ্বারা নেত্রত্বয় মার্ভন করত পূর্বমুখ 
(কেশ) প্রভৃতির ধারণ, প্রশংসনীয়ভাবে কবরী-বদ্ধন, হইয়া! “উদৃত্যং জাতবেদসম্, ইত্যাদি মন্তে সূর্যকে 
করবীতে স্ুুগঞ্ধকুস্বমু ও মাল্য ধারণ, এই সকল অবলোকন করিবে ।৬৬৬-৬৯ 

শুগীরসাধনসমূহ শাল্সবিহিত মনে করিয়া পতির এইরূপ বিশ্বস্তা, রক্তদস্তিকা, তান্বুলরঞ্জিতমুখী, 
সন্ভোষের নিমিত্ত অবশ্যই সতী নারী রচনা করিবে। স্থগন্ধালিপ্তকীয়া, বিচিত্রবন্পপরিহিতা, স্বকোমলতমু। 

কিন্তু পতি প্রবাসে থাকিলে সতী নারী অলঙ্কারাদির বিচিত্র বেশসজ্জিতা, অতিবিদ্ষী, অত্যন্তোৎকটভাষিনী, 
দ্বারা শরীরকে শোভিত করিবে না_ইহাই সতীর ধর্ম; ক্ষুদ্র কণ্টকের দ্বারা হস্তাদি অঙ্গে অন্কনকারিণী ভূষণ- 
কিন্তু পতি নিকটে থাকিলে তাহার সমক্ষে শরীরকে ভূষিতা, নীলরঙের দ্বারা রঞ্জিত ছুর্দন্তবিশিষ্টা, স্বর্ণাদি 

অলঙ্কত করিবে ; প্রতিদিন রাত্রিতে স্নান করত সিন্দূর, | সুত্রে গ্রথিত বিদ্রমাদি খচিত অক্ষমালাধারিণী দান- 
কুঙ্কুম, কুম্ুম, স্গন্ধ প্রব্য, বন্ড, কঞ্চুক, মাল্য, কজ্জল : মাঁনাদি দুষ্টোপায়ে বছলোকের উপর প্রভূত্বকারিণী 
প্রভৃতির দ্বারা স্বীয়বেষ ষথাসম্তব ম্ন্দরভাবে রচন৷ করিয়া | স্বজনগণের দ্বারা নিজ দ্রব্য বলিয়৷ পরত্রব্য হরণকারিণী, 

পতির সেবায় রত থাকিবে । পুরাঁকালে মহধি পুলহু ূ ধর্মকর্্-ছলে অন্যের সহিত কলহুকারিণী, সাধুগণেরও 

বলিয়াছেন-_নিজের নিত্য মঙ্গলের জন্যই সতী নারীর বিভ্রমোতপাদিনী, স্কুলের বিভীষিকা স্বরূপিণী, 
এবপ প্রসাধন করা উচিত ।৬৬১-৬৫ দুষ্টচিত্বা প্রতারণাকারিণী ভগ্া রণ্ডাকে হঠাত দর্শন 

ভৌমবারে ( মঙ্গলবারে ) বা শুক্রবারে পতির সহিত ূ করিলে তিনবার প্রীণায়াম করত পাদ প্রক্ষালনপূর্বক 
কোন নারীকে ধরাজলে (জলাশয়ে ) স্নান করিতে | সূর্যের উপাসনা! করিয়া “উদ্বয়দবয়তো' ইত্যাদি সন্ত 
দেখিয়া উক্ত দোষ প্রশমনের জন্য এশ্বধ্যের মুলীভূত উচ্চারপপূর্বক শ্রীহরির স্মরণ করিবে এবং ব্যান্বতিত্রয় জপ 

পক্মাননে পল্স উরু পদ্মাক্ষি প্সসম্ভবে । ত্বং মাং ভজস্ম করত “ইদং বিষুধিচক্রমে ত্রেধা নিদখে পদম্ ইত্যাগিমন্ 
৩৪ 



৪৮ 

রগুাং তথাবিধাং দৃষ্ট। ছুটচিত্তাং প্রতারকাম্। 
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা পাদপ্রক্ষালনা পরম্ ॥৬৭৬ 

উপস্থায় চ সপ্তীশ্বমুদ্বয়দয়তো৷ হরিম্ । 

সংস্মৃত্য ব্যানৃতীর্জপ্ত। চেদং বিধুং সকৃজ্জপেণ্ড ॥৬৭৭ 
রাজ! চেতাদৃশীং শ্রুত্বা পৃষ্ট1 বা সগ্য এব বৈ। 
স্ব্দেশাছুদ্ধসেম্নোচেচ্ছে যো ভব্যং ন বিন্দতি ॥৬৭৮ 

ধনবস্তমদাতারং দরিদ্রেমতপন্থিনয্ 

কণ্ঠে বন্ধা শিলাং গুর্বাং সিন্ধুমধ্যে বিনিক্ষিপে ॥৬৭১ 

সত্যেপি নিত্যং ছুর্মার্গগ্রাহকম্ত ছুরাত্বনঃ | 

প্রাপ্তস্াত্যন্তমিত্রত্বং শিক্ষা তেন হাভাষণম্ ॥৬৮০ 

দাসীপ্রাণহরে। দণ্ডঃ শিরোমুগুনমুচ্যতে | 
রহস্যাধেনুবালত্থ্যা গৃহদাহ্থান্তঘৈব চ ॥৬৮৯ 
বিষপ্রদায়া দণ্ডোহয়ং ধর্মশাস্ত্রৈকনিশ্চিতঃ | 
তঙ্গ,ষুদ্রপাষাণবহ্না বক্মদীপনম্ ॥৬৮২ 
মহাবাতে প্রচলতি রাত্রৌ দ্বেষেণ দাহিনঃ। 
গ্রামং বীথীং গৃহং বাপি দণ্ডোহয়ং দেবনিমিতঃ ॥৬৮৩ 

সন্বর পাঠ করিবে । এরূপ বিধবা স্বদেশে বর্তমান আছে 

রাজা ইহা শ্রবণ করিলে পাশ্ববর্তী সজ্জনগণের নিকট 
হইতে জিজ্ঞাসা দ্বারা সত্যতা অবগত হইয়া তাহাকে 

স্বরাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবেন, নতুবা মঙ্গল হইবে 

না ।৬৭-৭৮ 

ধনবান্ যদি দাতা না হয়, দরিদ্র হইয়ীও যদি 

তপস্বথী না হয়, তবে রাজ তাহাদের কে গুরু 

শিলা বন্ধন করিয়া সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিবেন 1৬৭৯ 

অনন্ত মিত্র সাজিয়! যে দুরাত্মা সজ্জনকে উম্মার্গগামী 

করে, তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য দেখা হইলেও কথা 

বলিবে না ।৬৮৪ 

দাসীর প্রাণহরণকারীর দণ্ড শিরোমুগ্ডন, গোপনে 
ধেনু ও বালঘাতিনী, গৃহদ্দাহিনী এবং বিষদায়িনী নারীর 
দণ্ড হইতেছে- ক্ষুদ্রপাষাণজাত অগ্নির দ্বারা তাহার 
শরীর দগ্ধকরণ ।৬৮১-৮২ 

যখন খুব ঝড় বহিতেছে, সেই সময় যদি কেহ 
দ্বেধধশতঃ কাহারও গৃহ, গ্রাম বা প্রশম্ত পথ পুড়াইয়া 

আধ্য-শাস্র 

গ্রামাদ্ বহিঃ শিরশ্ছিত্বা তরুশূলাধিরোহণমূ | 
সর্বশ্চতুর্থবর্ণাদিজনো পাপালয়োহনিশম্ ॥৬৮৪ 

ধেনুচৌর্য্যং বাহচৌর্য্যং মেষচৌর্্যং তখাবিধমৃ। 
পুনরন্যানি চৌর্য্যাণি কুর্বনেব তদা তদা ॥৬৮৫ 
অবশাশ সংগৃহীতশ্চেদ্ বহুলোকাপকারকঃ | 
সন্ত্যাড্য তং ভ্রামযিত্বা সর্ব বীঘীঃ সমাকুলাঃ ॥৬৮৬ 

ঘোষযিত্বা! বিশেষেণ যদ্যত্তত্তস্তা সঞ্চিতম্ । 
শনৈঃ শনৈরুপায়েন সমাদায়াতিকৌশলাশ ॥৬৮৭ 
ত্বাং বয়ং সোচয়িষ্যাম ইত্যুক্তা তত্কৃতাঃ পুরা । 
যত্র তত্র ক্রিয়াস্তাস্তা জ্ঞাত্বা তম্মুখতঃ পুনঃ ॥৬৮৮ 
চৌরাস্তরাদি দুফৌঘান্ বিজ্ঞায় তদনস্তরমূ্। 
নিগলেন পুনঃ সম্যগ, গ্রন্থয়িত্বা তদা তদা ॥৬৮৯ 
তাড়ফিত্ব৷ স্থাপম্বিত্বা বন্ধযিত্বাতিনিষ্ঠুরমূ। 
অখিলং তাবকং কৃত্যং সম্যগ বদসি চেমদা ॥৬৯০ 

নিশ্চয়াম্মোচযিষ্যামো ন চেম্মুক্তিস্ত তেন হি। 
ত্রিবারমেবং নংশোধ্য পশ্চাল্পবানি তন্মুখাৎ্ ॥৬৯১ 

দেয়, তবে তাহাকে গ্রামের বাহিরে আনিয়া তাহার 
মুণ্ডচ্ছেদন করত বৃক্ষনিক্মিত শুলে তাহার শরীরটাকে 
বসাইয়৷ দিবে_ইহাই তাহার দণ্ড। শৃদ্রবর্ণজাত পুরুষগণ 
প্রায়শঃই পাঁপাচরণ করে 1৬৮৩-৮৬ 

ধেমু, বাহ €( অশ), মেষ ও অন্যান্য বন্ত যে চুরি 

করিয়া বুলোৌকের অপকার করিয়াছে, তাহাকে বল- 

পূর্বক আনাইয়া প্রথমে নগরের সকল পথ ঘুরাইবে 
এবং সকলের সমক্ষে তাহার সমস্ত কুকন্মের কথা 

বলিবে এবং পরে “যদি তুমি সকল সত্য কথ। শ্বীকার 

কর, তবে তোমাকে মুক্ত করিব' এই কথা বলিয়া 

তাহার মুখ দিয়া সকল অপরাধের কথ! বলাইবে। 

তগপর তাহাকে শৃঙ্থলে আবন্ধ করিয়! তাড়ন, স্থাপন 
ও বন্ধন করিয়া তাহাকে বলিবে- “যদি তুমি তোমার 

সকল ছুক্ৃর্ম্ের কথা স্বেচ্ছায় বল, তবে তোমাকে ছাড়িয়া 
*--এইভাবে তিনবার পর্যন্ত তাহার দ্বারা বলাইয়া 

ঘত দ্রব্যের চুরির কথা জানা যাইবে, সেই সকল বস্ত 
ধর্দাকার্ষ্যে নিয়োগ করত তাহার একটি হাত ও পা 



লোহিত-্মৃতিঃ 

দ্রব্যাণি ধর্মকৃত্যেযু যোজধিত্বা ততশ্চ তম্। 
করমেকং পার্মেকং খগুযিত্ব! বিমোচয়ে ॥৬৯২ 
গজচোরং মহাঘোরে পন্থালে গজসংগ্রহে । 

পুরাকৃতে তাদৃশেহম্মিন্ কতেহগ্যাপি ধনে তথা ॥৬৯৩ 

পাতয়িত্বা খনিস্তবৈনং প্রচ্ছাগ্ান্তস্তমূলকে । 
কাষ্ঠেনিখাতৈঃ পৃথুলৈহন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥৬৯৪ 
এড়ুকত্রোটনে দক্ষং ততকালে তমসি স্থিতে । 
নৈপুণ্যধাবনপরং গ্রহ্ণায়াগতান্ জনান্ ॥৬৯৫ 
কৃতপ্রহারং খড়েগন গৃহীতমবশাজ্জনৈঃ | 
চোরং সদ্যাস্তাড়যিত্ব করো চ্ছিত্বা প্রবালয়ে ॥৬৯৬ 
যদি তেন হতঃ কোইপি তম্মিন কালে বিশেষতঃ | 
হিংসিতাঃ স্ত্যুঃ পরে ত্রৌর্ধ্যান্দগুযিত্বা প্রমাপয়েৎ॥৬৯৭ 
যদ্দি চেদ্ ব্রার্মাণো ছুষটশ্চৌরম্তত্রাপি হিংসকঃ | 
তম্মিন্ কালে বিশেষেণ খগুদগুাদিভির্জনান্ ॥৬৯৮ 
গৃহীতোহয়ং হতান্ কৃত্বা তমেনং নিগলেন বৈ। 
বন্ধয়িত্বা পীড়যিত্ব৷ শোধযিত্বা তদ! তদা ॥৬৯৯ 

পে তা পার সপ 

কাটিয়া ছাড়িয়া দিবে । গজসংগ্রহের মধ্য হইতে যে 
হস্তী চুরি করিয়াছে, তাহার পূর্বাপর চুরির কথা জানিয়া 
লইয়া বনের মধ্যে গর্ত খনন পূর্বক তাহার মধ্যে প্রস্তরস্তস্তের 
মুলমধ্যে কাষ্টদণ্ড প্রবেশ করাইয়া তাহার দ্বারা আঘাত 
করিতে করিতে তাহাকে বধ করিবে- এই বিষয়ে কোন 
বিচার করিবে না ।৬৯৩-৯৪ 

অন্তঃপ্রবিষ্ট কাষ্ঠ দেয়াল ভাঙ্গিতে দক্ষ কোন চৌরকে 
অন্ধকারে এরূপ করিতে দেখিয়া বুলোক যখন তাহাকে 

ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, তখন সে তাহাদিগকে 
খড়গ দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রহ্থার করিতেছে, এরূপ চোর 
যদি জনগণের দ্বারা ধৃত হয়, তবে রাজা তাহাকে 

তাড়ন করত হম্তঘ্বয় ছেদন করিয়া মির্বাসিত করিবেন। 
যদি এ চোর এ সময়ে কাহীকেও বধ করিয়া থাকে 
অথবা পরবর্থীকালেও ক্রুরতোবশতঃ অনেক মানুষকে 
বধ করে, তবে তাহাকে মৃত্যুঙগগড দিবে ।৬৯৫-৯৭ 

যদি কোন ছৃষ্ট ব্রাহ্মণ চোর হয় এবং তাহাকে 
ধরিবারকালে খণ্ডদণ্ডাদির দ্বীর। বহু লোককে বধ করে, 

৪৯ 

ংবশসরাৎ পরং যত্বাৎ কৃত্বৈবাক্ষতমন্ত্রণম্। 
সর্বাঙ্গবপনং কৃত্বা ঘোষযিত্বা পুরে স্বকে ॥৭০০ 
গর্দভারোহণেনাথ রাষ্্রাদম্মাদ্ বিবর্জয়েৎ | 
সর্বেহষপি চ কাধ্যেষু চাতিক্রুরেষু কেবলমূ ॥৭০১ 
কৃতেমষ্বপি তথা তেন ত্বক্ষতে। ব্রাঙ্গণো ব্রজেহ । 
্ত্রীণাং ন হিংসা বিহিতা চাতিক্রুরেষু কর্মন্থ ॥৬০২ 
বালত্বীনাং তু াগেণ পরেষাং স্বস্ত বা পুনঃ | 
ক্ষুদ্রশূল-শিলা-বহ্িবিগ্রহৈক প্রদাহিতঃ ॥৭০৩ 
প্রপাতনং প্রকথিতং ব্রান্ধণীনাং তু কেবলমৃ। 

কেশানাং লুনং কৃত্বা চ্ছিন্নং কৃত্বা যথাতথম্ ॥৭০৪ 
শ্ব-দণ্ড-ধ্বজ-শৃলাপম্মার-চক্রাদিভিঃ সদা । 
গর্দভারোহণাদেব দেশাছুচ্চাটনং স্মৃতম্ ॥৭০৫ 
অজিতোহম্মীতি বক্তারং জিতং ন্যায়েন শাস্ত্রতঃ | 
সভায়াং তং পরাজিত্য দৃষয়িত্বা প্রবাসয়েশ ॥৭০৬ 
দুষ্টং সতো দুষয্তং স্বকার্ধ্ায়াম্থহং খলমৃ। 
ত্যক্তকাপট্যকৌটিল্যাম্মোহয়স্তমভীক্ষশঃ ॥৭০৭ 

তবে রাজ। তাহাকে নিগড়াবদ্ধ করিয়া একবৎসরকাল 

তাহাকে পীড়ন ও শোধন করত অক্ষত, অব্রণ অবস্থা 
তাঁহার সর্বাঙ্গ মুণ্ডন করিয়া গর্দভে আরোহণ করাঁইবে 
এবং রাজপথে তাহার কুকমশ্মের কথা সকলের সমক্ষে 

ঘোষণা করিয়া রাষ্ট্র হইতে নির্বাসিত করিবে। যত 
ক্রু কর্্মই রোক্ষণ করুক না কেন তাহাকে অক্ষত 

অবস্থায় শাসন করিয়া ছাড়িয়া দিবে। এইরূপ অতি 

ক্রুর কর্ণ করিলেও শ্রীলোকের প্রতি হিংসা বিহিত 
নহে ।৬৯৮-৭০২ 

রাগবশতঃ নিজের বা অন্যের বালঘাতিনী নারীর দণ্ড 
_উত্তপ শুল বা শিলাখগুসমূহের মধ্যে তাহাকে ফেলিয়া 
দিবে, কিন্তু এরূপ নারী ব্রাহ্ষণী হইলে তাহার কেশ 
ছিড়িয়া ও উপড়াইয়া৷ ফেলিয়া! কুকুর, দণ্ড, ধবজ, শুল, 
অপন্মারঃ চক্র প্রভৃতি চিহ্ন প্রদানপূর্বক গর্দভে চড়াইয়া 
দেশ হইতে তাহাকে নিরাসিত করিবে 1৭০৩৫ 

যে ব্রাহ্ষণ শ্যায়তঃ ও শান্দ্রতঃ পরাজিত হইয়াও 

নিজেকে অপরাজিত বলিয়া ঘোষণা করে, তাহাকে 



৫৪ আধ্য-শান্ 

ভোদয়স্তং তীষয়ন্তং হেতুবাক্যাদিভীষণৈঃ। 

তগুসজ্জনাকারমাত্রং সঙ্জনদ্বেষিণং তরাম্ ॥৭০৮ 

সত ক্রিয়াচরণব্যাজছুষ্টকার্য্যৈককারিণম্। 

কাপেয়ং কর্কশং ক্রুরং সামান্যদ্রব্যহারিণম্ ॥৭০৯ 

গ্রামদ্রোহ-জনদ্রোহ-সর্দ্রোহৈকলোলুপম্। 

বিদ্যাবিহীনং পিশুনং পামরং পাপচেতলম্ ॥৭১০ 

যত্বেন রাজ! নিশ্চিত্য কালেন মহতা শনৈঃ। 

জনবাক্যেন মহতাং চধ্যয়া ভাষণেন চ ॥৭১১ 

পূর্বোক্তান্ শিক্ষয়ে সম্যক ল্পথে বিনিবেশয়ে€। 

তস্তোপায়াংশ্চ বক্ষ্যামি স্পষ্টীয় বিশদায় চ ॥৭১২ 

স্বামিনা স্বামিনং কার্্যকালে তম্মিন সমাগতে | 

সভায় সর্বসমক্ষে পরাজিত করিয়া সে স্থান হইতে 

তাড়াইয়া দিবে ।৭০৬ 

নিজ স্থার্থসিদ্ধির জন্য যে দুষ্ট ও খল ব্যক্তি নিত্যই 

কপটতা ও কুটিলতা শুন্য সঙ্জনগণকেও হেতুবাক্যাদির 

বারা মোহিত, বিভেদিত ও সন্ত্রাসিত করে, সে সজ্ভনের 

মত অভিনয় করিলেও বস্ততঃ সজ্জনদ্বেষী। সতকন্মের 

আচরণের ছলে যে দুষ্টকন্ম করে, যে কোৌপনস্মভাঁব, 

কর্কশপ্রকৃতি, ক্রুর এবং পরক্্ব্যাপহথারী, গ্রামদ্রোহ, 

জনদ্রোহ প্রভৃতি সর্বপ্রকার দ্রোহকার্যে অত্যন্ত লোলুপ, 

বি্ভাবিহীন, পিশুন অর্থাৎ খল,পামর ও পাপচেতাঃ, রাজা 

দীর্ঘকালবাপী চরমুখে তাঁহার কার্যকলাপ অবগত হইয়া 

জনগণের বাক্য, মহলোকের আচরণ এবং ভাষণের 

দ্বারা তাহাকে সতশিক্ষা দিয়া সশপথে ব্যবস্থাপিতত 

করিবেন। স্পষ্টীকরণের নিমিত্ত আমি উহার উপায়সমূহ 
বিশদভাবে বলিব ।৭০৭-১২ 

ভূম্যাদির স্বামী কাধ্যকালে ভূমিতে উপস্থিত হইলে 
এঁ ভূমির অপর স্বামী যদি “এভূমি আমার, তোমার 

নছে' ইত্যাদি বলিয়া তাহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, 

তষে রাজা সগ্ঠঃই তাহাকে প্রতাড়িত করিবেন অর্থাৎ 

বিবদস্তং সমত্বেন স্যঃ সম্যক প্রতাড়য়েৎ ॥৭১৩ 

অজ্ঞং সভায়াং বিদুষা! সমত্বেনৈব নির্ডয়স। 

বিবদভ্তং ধরাধীশঃ সম্তাড্যোদ্বাসয়েদ্ বহিঃ ॥৭১৪ 

আশ্রোত্রিয়ং শ্রোত্রিয়েণ বিবান্তং সভাম্বতি | 

তুষ্কীং বিনৈব মর্য্যাদা দমং কুর্ধ্যাত্ত, হঙ্কতেঃ ॥৭১৫ 

গ্রামে রাষ্ট্রে চ সর্বত্র প্রধান্যেন চিরাতস্থিতান্। 

মহাত্বনো মহাভাগান্ ছুষ্টাঃ কেচন সঙ্ঘশঃ ॥৭১৬ 

মিলিত্বা তত্ক্রিয়াঃ পৌর্বাপর্য্যমর্ধ্যাদয়া কৃতাঃ | 

যত্্বাদন্যথয়ান্তে। বৈ নাম্মীকং সম্মতিঃ পর! ॥৭১৭ 

ইয়মিত্যেব যে ছুষটান্তান্ সচ্যো৷ নির্দ্যং নৃপঃ | 

একদা ভীষয়েচ্চেত, দণ্ডসংগ্রহণাৎ পরম্ ॥৭১৮ 

উভয়ের স্বত্ব প্রমাণিত করিয়! বিবাঁদকারীকে দণ্ডিত 

করিবেন 1৭১৩ 

কোন মূর্থ ব্রাহ্মণ যদি সভামধ্যে কোন বিদ্বান 

ব্রাহ্মণের সমজ্ঞানে নির্ভয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তধে 

ধরাধীশ তাহাকে সন্তাড়িত করিয়া সেই দেশ হইতে 

নির্বাসিত করিবে 1৭১৪ 

শ্রোত্রিয় ত্রাঙ্মণের সহিত মর্য্যাদ রক্ষা না করিয়া 

অশ্রোত্রিয় বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে রাজা তাহাকে হৃষ্কার 

প্রদর্শনে দমন করিবে 1৭১৫ 

গ্রামে ও রাষ্টে সর্বত্রই যেসকল মহাভাগ্যবান্ 

মহাত্মা পুরুষ প্রীধান্য লীভ করিয়া বাঁস করিতেছেন, 

তাহাদের পুরুষপরম্পরাগত সেই মর্ধ্যাদ! ও ক্রিয়াকলীপ- 

সমূহের নাঁশ বা হীনতা সম্পাদন করিবার জন্য কতকগুলি 

দুষ্ট লোক প্রবৃত্থ হইয়া থাকে--ইহা দেখা যায়। এইরূপ 

দুষ্ট প্রচেষ্টা সফল হউক--ইহাতে আমাদের মোটেই 

সন্মতি নাই ।৭১৬-১৭ 

সুতরাং এরূপ ছুষ্টলৌকসমুহকে রাজা যুগপদ্ দণ্ডিত 

করত প্পুনরায় এইরূপ করিতে চেষ্টা করিলে 

তোষাদিগকে কঠোর দণ্ড প্রদান করিব” এই বলিয়া 

ভয় দেখাইবেন 1৭২১৮ 



লোহিত-স্ৃতিঃ ৫১ 

অনয়! নিখিলাশ্চাপি সঃ শাস্ত। ভবস্তি হি। 
অনয়! নামভাবে তু লোকোহয়ং সুখমন্তে ॥৭4১৯ 

লোকো যদ স্থখী রাজা তদা সর্বান্ মনোরথান্। 
অবশাদেব লভতে নাত্র কাধ্যা বিচারণ! ॥৭২০ 

উক্ত নীতির দ্বারা সকল লোক তৎক্ষণাৎ শাস্ত অর্থাৎ 

শ্যায়দণ্ডের ভয়ে স্থিরচিত্ত হইয়া পাঁপকর্ম হইতে নিবৃত্ত 

হয়। ন্যায়দণ্ডের অভাবে সকল প্রজা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 

যায় দণ্ড প্রচলিত থাকিলে প্রজাসমূহ স্ুথী হয়। প্রজা- 
সমূহ যদি সতী হয়, তবে রাজাও নিজের সকল অভীষ্ট 

ইতীদং কথিতং শান্ত্ং লোহিতেন মহাত্মনা । 

হিতায় সর্বলোকানাং সারমুদ্ধ ত্য শান্ত্রতঃ ॥৭২১ 

লোহিত-স্মৃতিঃ সমাপ্ত | 

অনায়াসে লাভ করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। সকল 

শাস্ত্র হইতে সার সঙ্কলন করতঃ সকল লোকের হিতের 

নিমিত্ত লোহিতমূুনি এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। 

৭১৯-৭১ 

লোহিতণ্যৃতি সমাপ্ত। 

ীনিরগরনশ্বরূপত্রহ্মচারি-নবতীর্ঘ কৃতবঙ্গভাষামনুবাদসহিতা৷ 

লোহিত-স্মৃতি সমাপ্ত । 





দাল্ভ্য-স্মৃতিঃ 
পণ্ডিত- শ্রীমন্লিরঞ্জনন্ববূপত্রক্মচারি-নব্তীর্থকৃত- 

বঙ্গভাবান্ুবাদসহিতা 





দাল্তয-ম্ৃতিঃ 
শ্রীমনিরগুনন্বরূপত্র্মচারি নবতীর্থকুত-বঙ্গভাষা নুবাদসহিত। 

দাল্ভ্যম্প্রতি খধীণাং ধণ্মবিষয়কঃ প্রশ্নঃ 

কৃতাভিষেকং দাল্ভ্যং ম্বে আশ্রমে সমুপস্থিতম্ | 

পরিপুচ্ছন্তি তত্বজ্বমুষয়ো! বেদপারগাঃ ॥১ 
ধন্মাধম্মবিবেকঞ্চ শুদ্ধির্জীতম্বৃতস্ চ। 

আয়ুষ্যাণি চ তীর্থানি মাসশুদ্ধিন্তথৈব চ ॥২ 
শ্রাদ্ধকালঞ্চ ব্রন্মত্ব-গোত্বচগ্ডালসঙ্করম্ | 
রলানাং পরিবেত্তা চ কথয়ন্ব ঘথাযথম্ ॥৩ 

স্মৃতিসারং প্রবক্ষ্যামি বথা শখ্খেন ভাঘিতম্। 

ইন্টাপুর্তবিধিশ্চৈব প্রায়শ্চিব্তবিধিস্তথা ॥৪ 
ইন্টাপুর্তে৷ তু কর্তৃব্যো ব্রাহ্মণেন প্রযত্বতঃ | 
ইঞ্টেন লভতে মোক্ষং পুত্তে স্বর্গোহভিধীয়তে ॥৫ 

যমুনাপুলিনে শিথিপুচ্ছধর ! 
শিশুভিঃ সখিভী রমমাণ হরে ! 

ব্রজবাসি-নৃমীনসচোর ! শঠ! 
ব্রজ হে সততং মম চিত্তবনে ॥ 

অভিষেক-কণ্্ সমাপ্ত করিয়া নিজ আশ্রমে তত্বদর্শী 
দহুন্বি দাল্ভ্য সমুপস্থিত রহিয়াছেন- এমন সময়, 
বেদপারগ খধিগণ উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাস। 
করিলেন,--হে মহর্ষে, আপনি সমস্ত বস্ত্র রসবেত্তা 

( তন্ববিদ্ ), স্থৃতরাং আপনি আমাদিগকে ধশ্ম ও অধন্মের 

বিবেক, জম্মাশৌচ ও মৃৃতাশৌচ হইতে শুদ্ধি, আয়ুক্ষর 
তীর্থসমূহ, মাসশুদ্ধি। শ্রাদ্ধকাল, ব্রহ্মহত্যাকারী, 
গোহত্যাকারী ও চগ্ডালাদি সংস্পর্শে অশুদ্ধি-এই 
বিষয়গুলি যথাযথ উপদেশ করুন ।১-৩ 

খধধিগণের প্রশ্নবাক্য শ্রবণ করিয়া মহধি দাল্ভ্য 
বলিলেন,-_মহধ্ি শব্খ কর্তৃক উক্ত শ্মৃতিশান্ত্রের লার-কণ! 
আমি তোমাদিগকে বলিব; প্রথমেই ইস্ট পুর্তবিধি এবং 
প্রায়শ্চিত্তবিধি বিষয়ে বলিব 1৪ 

রাহ্মাণ সধদ্বে ইষ্ট ও পূর্ত কর্ম অনুষ্ঠান কর্িবে। 
৩৫ 

একাহমপি কৌন্তেয় ভূমিস্থমুদকং কৃরু। 
কুলানি তারয়েৎ সপ্ত যত্র গৌবিতৃষ। ভবে ॥৬ 
ভূমিদানেন যে লোকা! গোদানেন চ কীন্তিতাঃ। 
তান্ লোকান্ প্রাপ্ুযান্মত্্যঃ পাদপানাং প্ররোহণে ॥৭ 

বাগী-কুপ-তড়াগানি দেবতাযতনানি চ। 
পতিতান্যুদ্ধরেদ্ যন্ত্র স পুর্তফলমন্ুতে ॥৮ 
অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং দেবানাং প্রতিপালনমূ। 

আতিথ্যং বৈশ্বদেবশ্চ ইন্টমিত্যভিধীয়তে ॥৯ 

ইন্টাপুর্তে৷ দ্বিজাতীনাং সামান্যে ধন্মনাধকৌ । 
অধিকারী ভবেচ্ছদ্রঃ পৃর্তে ধন্মে চ বৈদিকে ॥১০ 
যাবদস্থীনি গঙ্গায়াং তিষ্চন্তি পুরুষস্ত চ। 

কারণ ইফ্টকশ্মেপ্ন দ্বারা মোক্ষ এবং পূর্ত কম্মের দ্বারা 

স্বর্গলাভ হইয়া থাকে |৫ 

( ধৌম্যমুনি মহারাজ যুধিষ্টিরকে বলিয়াছিলেন, _) 
হে কুস্তীনন্দন ! তুমি ( বৃহৎ জলাশয় খনন করিতে যদি 

অসমর্থও হও, তথাপি ) একদিনও যেখানে জলপানে 

গাভীর তষ্ণানিবৃদ্তি হইতে পারে, এমন ভূমিস্থ উদক 

(ক্ষুদ্র জলাশয়) নিম্মীণ কর; তাহাতে তোমার সপ্তকুল 
পর্যন্ত উদ্ধীর পাইবে ৬ 

ভূমিদানে ও গো-দানে যে সকল লোকপ্রাপ্তির কথা 
কীন্তিত আছে, মানুষ কেবল বৃক্ষরোপণ করিয়াই মেই 
সকল লোক প্রাপ্ত হইতে পারে ।৭ 

যে ব্যক্তি নষ্ট দীথ্িকা, কৃপ, তড়াগ এবং দেব- 
মন্ৰিরের পুনরুদ্ধীর করে, সে পূর্তকম্মের ফললাভ করে। 
অগ্রিহোর, তপস্া, সত্যকথন, দেববিগ্রহের প্রতিপালন, 
অতিথিসতুকার এবং বলিবৈশ্বদেব-কর্ম্ম ইহাদিকে ইফট- 
কর্ম বলে ।৮-৯ 

ঘিজাতিগণের ই ও পূর্ত উভয়ই সমান ফলদায়ক। 
কিন্তু শুত্রের পূর্তকর্্মমাত্রেই অধিকার, ইঞ্টে নহে, কার 



্ 

তাবদ্ বর্ষসহআণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥১১ 
দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ জলে দগ্যাজ্জলাঞ্জলীন্। 
অসংস্কতপ্রমীতানাং স্থলে দগ্ঠাজ্জলাঞ্জলীন্ ॥১২ 

কেশ-কীটক-শম্বুকমস্থিককমেব চ। 
স্থলেষু চ ন দাতব্যং ক্দাচিদশু চির্ভবেৎ ॥১৩ 

বামহস্তে তিলান্ স্থাপ্য যস্তু তর্পয়তে পিতুন্। 
পিতরস্তপিতান্তেন রুধিরেণ জলেন বা ॥১৪ 

এমেব খধীণাং তু দ্র দ্বৌ৷ তু সনকাদয়ঃ | 
অর্হন্তি পিতরস্ত্ীস্ত্রীন্ স্ত্িয়শ্চৈকৈকমঞ্জীলিম্ ॥১৫ 
নাভিমাত্রে জলে ন্থিত্বা সতিলং দক্ষিণামুখঃ | 

্রীংস্ত্রীনপোহঞ্জলীন্ দগ্যাদুচ্চৈরুচ্চতরং দ্বিজঃ ॥১৬ 
জলে চৈব জলং দেয়ং পিত্ণাং নোপতিষ্ঠতি ॥১৭ 

আধ্য-শাঞ্ 

নোদকেষু চ পান্রেষু নাশুদ্ধো৷ নৈকপাণিন! | 

নোপতিষ্ঠতি ততোয়ং যদ্ভূম্যাং ন প্রদীয়তে ॥১৮ 
একদশাহে প্রেতন্ত্ যন্ত চোণ্স্জ্যতে বৃষ । 

মুচ্যতে প্রেতলোকাচ্চ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥১৯ 

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্র! যগ্তেকোহুপি গয়াং ব্রজেৎ। 

যজেত বা অশ্বমেধং নীলং বা বৃষমুৎ্স্থজেৎ ॥২০ 

লোহিতো যস্ত বর্ণেন মুখে পুচ্ছে চ পাণ্ড,রঃ | 

শ্বেঃ খুর-বিষাণাভ্যাং স নীলো! বৃষ উচ্যতে ॥২১ 

গুথমেহস্ছি তৃতীয়ে চ পঞ্চমে সপ্তমে তথা । 

নবমৈকাদশে শ্রাদ্ধং তন্নবশ্রাদ্ধমুচ্যতে ॥২২ 
নবশ্রাদ্ধে ত্রিপক্ষে চ ষগ্মানে মাঘিকাব্দিকে । 

পতন্তি পিতরস্থস্ত যো ভূঙ্ক্তে চাপদি দ্বিজঃ ॥২৩ 

ইষ্ট বৈদিক কণ্ম। যাঁবগকাল পধ্যন্ত ইঞ্টাপুর্তকর্মকারী ৷ পিতৃগণের উদ্দেশে যে বন্ধনিষ্পীড়িত জল প্রদান করা 

ব্যক্তির অস্থি গঙ্গাতে অবস্থান করিবে, তাবৎ সহজবৎসর 

সে স্বর্গলোকে বাঁস করিবে ।১০-১১ 

দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ সর্বদাই জলে করিবে; 
কিন্তু যে বালক অসংস্কৃত অবস্থায় মরিয়াছে, তাহার 

তপ্পণ স্থলেই করিবে ।১২ 

কেশ, কীট, শহ্যুক ( শামুক ), অস্থি ও কন্টক এই- 

গুলিকে ভূমিতে ফেলিবে না, কারণ ( এগুলির স্পর্শে বা 
আঘাতে কাটিয়া গেলে রক্তক্ষরণপ্রযুক্ত ) অশুচি হইবার 
সস্তাবন! আছে ।১৩ 

বামহস্তে জল রাধিয়া যে ব্যক্তি পিতৃকুলের তর্পণ 

করে, সে রুধিরমিশ্রিত জল দ্বার পিতৃগণের তর্পণ 
করিয়া থাকে (বস্ততঃ তাহ। নিন্দিত তর্পণ )।১৪ 

তপপণে খধিগণ এক অঞ্জলি, সনকাদি মহামুনিগণ দুই 
দুই অগ্লি এবং পিতৃগণ প্রত্যেকে তিন অঞ্জলি জল 

পাঁইবার যোগ্য; স্ত্রীলোক হইলে প্রত্যেককে এক এক 

অগ্রলি জল দিবে । দ্বিজগণ নাভিমাত্র জলে ফড়াইয়া 

দক্ষিণমুখ হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতরকূপে পিতৃগণকে 

তিন তিন অগ্রলি জল প্রদান করিবে ।১৫-১৬ 

জলাকাঙক্গী পিভৃগণের তর্পণ জলেই করিবে ; স্থলে 
তর্পণ করিলে পিতৃগণের সমীপে উন! উপস্থিত হয় না। 

হয়, তাহা ভূমিতে না দিয়া পাত্র বা! জলে প্রদান করিবে 
না, অথব! অশুদ্ধ অবস্থায় কিংবা একহস্তে প্রদান করিবে 

না, তাহা করিলে উহা পিতৃগণের নিকট উপস্থিত 
হইবে না।১৭-১৮ 

মৃতার দিন হইতে একাদশদিনে যে মৃতব্যক্তির শ্রাঙ্ধে 

বুষোতসর্গ করা হয়, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া 
স্বর্গলৌকে গমন করে ।১৯ 

ধর্দি একজন পুবূও গয়ায় যাইয়া পিগুদান করে, 

অথবা অশ্বমেধযতন্ত করে কিংবা নীলবুষ উৎসর্গ করে-_ 

এই আশায় বনু পুত্রের কামনা করিবে ।২০ 

যে বুষের শরীরের বর্ণ লোহিত (রক্তবর্ণ), মুখ ও 
পুচ্ছ পাণুরবর্ণ এবং খুর ও বিষাণ (শিং) শ্বেতবর্ণ, 
তাহাকেই নীলবৃষ বলে ।২১ 

মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রথম দিন (মৃত্যুর দিন ) এবং 
মৃত্যুর দিন হইতে তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম এবং 

একাদশ দিন এই ছয় দিনের ছয়টি শ্রান্ধকেই পারিভাষিক 
নবশ্রাদ্ধ বলে ।২২ 

আপতু্কালেও ষে ক্রাঙ্ধণ নবশ্রান্ধ, ত্রিপাক্ষিক, 

মাসিক, বাশািক এবং গ্রথমাব্দিক শ্রাদ্ধসমুহে ভোজন 
করে, তাহার পিতৃপুরুষগণ নরকে পতিত হু'ন।২৩ 



দাল্ভা-প্মৃতিঃ 

'মাসিকানি দশ দ্ধে স্তাদাদ্যন্তে হারধমাপিকে | 
উনষাগ্মাসিকোনাৰে শ্রদ্ধাসংখ্যাস্ত ষোড়শ ॥২৪ 
মুতেহহনি তু কর্তব্যং প্রতিমাসং তু বশুসরঘূ। 
প্রতিনংব্সরং চৈবমান্যমেকাদশেহহনি ॥২৫ 

যন্তৈতানি ন কুর্বাত একোদ্দিষ্টানি ষোড়শ । 
পিশাচত্বং স্থিরং তম্ত দত্ৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি ॥২৬ 
সপিশীকরণাদুর্ধং যত্র যত্র প্রদীয়তে | 
তত্র তত্র ত্রয়ং কুর্্যাদেকতস্তু ক্ষয়েহহনি ॥২৭ 

একোন্দিষ্ং পরিত্যজ্য পার্বণং কুরুতে তু যঃ। 
অকৃতং তদ্বিজানীয়াৎ স মাতৃ-পিতৃঘাতকঃ ॥২৮ 

নিত্যং নৈমিতিকং কার্ধ্যং নিত্যং তু পরিলজ্ঘয়ে। 
আদৌ নৈমিভ্তিকং কুর্ধ্যা পশ্চান্নিত্যং সমাচরেছ, ॥২৯ 

অমায়াং তু ক্ষয়ে যন প্রেতপক্ষেহথবা যদ্দি | 

সপিপ্তীকরণাদৃর্ধং তস্যোক্তঃ পার্বণো বিধিঃ ॥৩০ 

দ্বাদশমাঁসিক, উনষাণ্মাসিক, উনান্দিক, আছ্তশ্রাদ্ধ ও 

আন্ত্য অর্থাৎ সপিগ্খীকরণ_-এই ষযোড়শসংখ্যক শ্রাদ্ধ 

বলিয়। জানিবে ।২৪ 

আছ্ধাশ্রাদ্ধ মৃত্যুর দিন হইতে একাদশ দিনে করিবে ; 

কিন্তু মাসিক, বাৎসরিক এবং প্রতিসাংবতসরিক শ্রান্ধ" 

সমূহ প্রতিমীসে ও বসরান্তে মৃততিথিতেই করিবে ।২৫ 

যে মৃতব্যক্তির উদ্দেশে এই ষোড়শসংখ্যক একো দিদষ্ট 
শ্রাঙ্ধ কর! হইবে না, অন্য শত শ্রাদ্ধ করিলেও তাহার 

পিশাচত্ব অর্থাৎ প্রেতত্ব স্থিরই থাকিবে ।২৬ 

সপিগ্ভীকরণের পর যখনই কোন মহালয়া-গ্রহণাদি 
নিমিত্তক নৈমিত্তিক-শ্রান্ধের অনুষ্টান করিবে, তখনই, 
পার্ণবিধি মনুসারে ত্রেপুরুবিক শ্রাদ্ধই করিবে; কিন্তু 
মৃততিঘিতে (নিরম্মিক ) পুরুষ একোদ্িষ্ট শ্রাদ্ধ না 
করিয়া পার্বণশ্রাঙ্ধ করিলে ততকৃত শ্রাদ্ধ পণ্ড তো৷ 

হইবেই, অধিকন্তু সে পিতৃমাতৃহুত্যার পাপে লিপ্ত 

হইবে ।২৭-২৮ 

নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য একদিনে প্রাপ্ত হইলে 
নিত্য কণ্মী না করিয়া নৈমিত্তিক কর্ম্দেরই অনুষ্ঠান 
করিবে, কারণ উহার দ্বার নিত্যকর্মও সিদ্ধ হইবে 
পরদিন পুনরায় নিত্য কর্ম পূর্ব করিবে ।২৯ 

ত্রিদগুগ্রহণাদেব প্রেতত্বং নৈব জায়তে। 
একাদশদিনে পুর্ণে পার্বণং তু বিধীয়তে ॥৩১ 
য্ত সংবৎসরাদর্বাক্ সপিণ্ীকরণং কৃতম্। 
প্রতিমাসং তথ৷ তস্থ প্রতিলংবৎুনরং তথা! ॥৩২ 

তশ্যাপ্যন্নং দোদকুস্তং দগ্যা সংবসরং দ্বিজঃ | 
নিত্যত্বা কুলধন্মাণাং পুংসাং চৈবায়ুষঃ ক্ষয়া ॥৩৩ 
অস্থ্িরত্বাচ্ছরীরন্য দ্বাদশাহঃ প্রশস্াতে | 

মাতঃ সপিশীকরণং কথং কার্ষ্যং ভবে স্থৃতৈঃ ॥৩৪ 

পিতামহ্যা সহৈতস্তাঃ সপিশ্ীকরণং স্মুতম্। 
পিনৈকেন কর্তব্যং সপিশ্তীকরণং জ্িয়ঃ ॥ 
সা মৃতাপি হি পত্যৈক্যং মাংস-মজ্জাস্থিভিঃ সহ 1৩৫ 
মাতুঃ প্রথমতঃ পিগুং নির্বপে€ পুত্রিকাস্থতঃ ॥৩৬ 

দ্বিতীয়ং তু পিতৃস্তস্তাস্তৃতীয়ং তু পিতুঃ পিতুঃ | 
অথ চেম্মন্ত্রবিদ্যুক্তঃ শারীবৈঃ পঙ্ক্তিদূষকৈঃ 1৩৭ 

অমাবস্যাতে অথব৷ প্রেতপক্ষে অর্থাৎ মহালয়পক্ষে 

(ভাদ্দ্রীয় কৃষ্ণপক্ষে ) যাহার মৃত্যু হইবে, সপিস্তীকরণের 

পর তাহার মৃত্যুতিথিতেও পার্বণবিখিক শ্রান্ধই করিবে । 
ষে ব্যক্তি ভ্রিদগু-সন্যাঁস গ্রহণ করিয়াছে, সে মৃত্যুর পর 

প্রেত হইবে না; সুতরাং তাহার মৃত্যুর পর একাদশ 

দিনে পার্বণবিধিক শ্রীদ্ধই হইবে ।৩০-৩১ 

যাহার মৃত্যুর পর একবতসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই 

অপকর্ম-সপিণ্তীকরণ শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার 
উদ্দেশে দ্বিজগণ প্রথম বসরে প্রতিমাসে এবং পরে 

প্রতি-সংবসরে সোদকুস্ত অন্ন প্রদান করিবে। 

বস্তুত; পক্ষে কুলপ্রাপ্ত ধর্মকর্ষের নিত্যতাবশতঃ এবং 
আয়ুর কখন ক্ষয় হইবে--তাহার নিশ্চয়তা না থাকায় 

মৃত্যুর দিন হইতে দ্বাদশদিনে অর্থাৎ আগশ্রান্ধের 

পরদিনেই ( ক্ষত্রিয়ের পক্ষে চতুর্দশ ও বৈশ্যের পক্ষে 

সপ্তদশ দিনে ) সপিগ্ীকরণ শ্রাদ্ধ প্রশম্ত। মাতার 

সপিস্ভীকরণ কিরূপে করিবে, _এই প্রশ্মের উত্তরে কেহ 

কেহ বলেন--পিতার জীবিতাবস্থায় পিতামহীর পিগ্ের 

সহিত মাতার সপিগ্ীকরণ করণীয়; বস্ত্রতঃ পতির 

পিগ্ডের সহিতই স্ত্রীর সপিগ্ীীকরণ বিখেয়, ( এজন্য 

পিতার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত মাতার সপিপ্ীকরণ 



৪ আধ্যশানা 

অদৃষ্যং তং যমঃ প্রাহ পঙ্ক্তিপাবন এব স। 
অগ্লোকরণশেষং তু পিতৃপাত্রেষু দাপয়েশু 
পিতৃপান্রং পিতৃণাঞ্চ ন দগ্যাদ্ বৈশ্বদ্দেবিকে ॥৩৮ 
সৃম্ময়েু চ পাত্রেষু শ্রাদ্ধে ভোজয়তে পিতন্ ॥৩৯ 

দাতুশ্চ নোপতিষ্টেত ভোক্তা চ নরকং ব্রজেগু। 
হস্তদভং তু যু স্লেহলবণব্যঞ্জনাদিকম্ ॥৪০ 

দাতুশ্চ নোপতিষ্ঠেত ভোক্তা ভূপ্জীত কিন্িষমূ। 
গণ্ডযকরণাৎ, পর্বং হস্তং প্রক্ষালয়েদ্ দ্বিজঃ 18১ 

হতং দৈবঞ্চ পিত্র্যঞ্চ আত্মানং চোপপাতকৈঃ | 
দিত্তিঃ পিবতি গণ্ডুষং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্বলঃ ॥৪২ 
তং দৈবঞ্চ পিব্র্যঞ্চ আত্মানং চোপপাতকৈঃ | 

অদ্ধং পিবতি গণ্ডষমর্ধং ত্যজতি ভূমিযু ॥৪৩ 

স্থগিত রাখিবে) কারণ, পত্তী মৃতা হইলেও সে পির 

মাংস, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতির সহিত একীভূতা হইয়া 
অবস্থান করে ।৩২-৩৫ 

পুক্রিকাপুত্র (“এই কন্যার গর্ভজাত পুত্র আমার 
হইবে এইরূপ অঙ্গীকার করাইয়া জামাতাঁকে কন্যা 
সম্প্রদান করিলে এ কন্যাগর্ভজাত পুত্রকে পুত্রিকাপুত্র 
বলে) প্রথমতঃ মাতার পিগু প্রদান করিয়া পরে পিতা ও 

পিতামহেরও পিগুদান করিবে । এইরূপ মন্ত্রতন্ত্র বিশীরদ 

পুত্রিকাপুত্র যদি পঙ.ক্তিদূষক ( পতিতাদি ) পুরুষের 
শরীরম্পৃষ্টও হয়, তথাপি সে অপবিত্র হইবে নাঃ 
কারণ, সে পঙক্তিপাবন ত্রাহ্মণ--ইহ) যম বলিয়।ছেন। 

শরীণস্তি পিতরঃ সর্বে যে চান্কে ভূমিদেবতাঃ | 

হস্তবাতাহতং ধূপং শ্রাদ্ধে যঃ সম্প্রদাস্থতি ॥8৪ 

হতং দৈবঞ্চ পিত্র্যঞ্চ আত্মানং চোপপাতকৈঃ। 
পবিভ্রগ্রন্থিমুৎ্জ্য নিক্ষিপেদ্ ভূমিমণ্ডলে ॥৪৫ 

প্রক্ষিপেন্তাজনে বিপ্রে। জ্রণহত্যাং স বিন্দতি | 

পিত। চ আ্রিয়তে যন্ত্য জীবেত চ পিতামহঃ ॥৪৬ 

দ্বৌ পিগাবেকনামানাবেকম্মিন্ প্রপিতামহে | 

পিতৃণাং ত্রীণি পূর্বাণাং ভোক্তা চ বমতে যদি ॥৪৭ 

তদ্দিনং চোপবাসশ্চ পুনঃ শ্রাদ্ধং পরেহহনি | 
জানুপাতং বহিঃ পাণিং হুঙ্কারং তর্জ্রনং বলিম্ ॥৪৮ 

হস্তাবলীটনং কৃর্ধ্যাচ্ছদ্বঘাতী প্রজাযতে । 
পানীয়ং পিবতঃ পাত্রে মুখতো গলিতং যদি ॥৪৯ 

নিজেও উপপাতকে লিপ্ত হয়। দৈব বা পিতৃকাধ্যে 

ভোজনের সময় যে ব্রাহ্মণ ছুই তিনবার গণ্ডষ করে 

সে এ দেব ও পিত্র্য কম্মকে নাশ করিয়া নিজেও 

উপপাতক সঞ্চয় করে। স্থতরাঁং পিতৃকাধ্যে ভোজন 

কারা ব্রাহ্মণ অর্দগণ্ষ পান করিয়া অপরাদ্ধ ভূমিতে 
নিক্ষেপ করিবে ।৩৯-৪৩ 

ইহাতে পিতৃপুরুষগণ তৃপ্ত হইয়া থাকেন এবং 
অগ্যান্য ভূদেব ব্রাঙ্মণগণও তৃপ্ত হ'ন। ধৃপ জ্বালাইয়া 
হাত দিয়া নিবাইয়! আীদ্ধে প্রদান করিলে এ পিত্রয 

কম্ধ ও দৈব কর্ম্ম পণ্ড হয় এবং দাতাও উপপাতকী হয়। 

ভোঁজনের সময় যে ব্রাহ্মণ (শ্রান্ধান্ন সংপৃক্ত ) পবিত্র- 
অগ্পৌোকরণের ( অগ্সিতে আন্ডতিবিশেষের ) শেষ পিতৃ- ॥ গ্রন্থি (কুশগ্রস্থি ) উন্মোচিত করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ 
পাত্রেই প্রদান করিবে; পিতৃপুরুষগণের পাত্রে বৈশ্ব- 
দেবাদির বলি প্রদান করিবে না ।৩৬-২৮ 

মম্ময় পাত্রে পিতৃগণের পিগাঁদি প্রদান করিলে 

পিগুদাতা তো উপকৃত হয়ই না, অধিকম্থ পিগুভোক্তাও 

নরকে গমন করে। এইরূপ হস্ত দ্বারা স্সেহদ্রব্য 

( তেল-ঘতার্দ ), লবণ, ব্যগ্চন প্রভৃতি প্রদান করিলে 

দাতার কোন ফল হয় না। এবং ভোক্তাও পাপই ভক্ষণ 

করে গণুুব করিবার পূর্বে যে দ্বিজ হস্ত প্রক্ষালন করে, 
সে দৈব ও পৈত্র কম্মকে তো নষ্ট করেই, অধিকন্তু 

করে, সে জ্রণহত্যাঁপাপে লিপ্ত হয় 18৪-৪৫ 

পিতামহ জীবিত থাকিতে যদি পিতার মৃত্যু হ্য়, 
তবে একনামেই (পিতার নামে) ছুইটি পিগু এবং 
প্রপিতামহ হইতে তিনপুরুষের তিনটি পিগু প্রদান 
করিবে; কিন্তু এ শ্রান্ধে ভোক্ত! ব্রাঙ্ষণ যদি 
ভোজনের সময় বমন করে, তবে এ শ্রাদ্ধ পণ হওয়ায় 
সেই দিন উপবাস করিয়া পরদিন পুনরায় শ্রাদ্ধ 

করিবে ।৪৬-৪৭ 

শ্রান্ধের অনুষ্ঠাতা শ্রান্ধানুষ্ঠানের সময় যদি পাঁতিত 



দাল্ভ্য-স্মৃতিঃ ৫ 

হসতে বদতে চৈব নিরাশাঃ পিতরে। গতাঃ ॥৪৯ 
বর্বরীকুস্থমং চৈব কেতকী-করবীরকমৃ। 

জাতীদর্শনমাত্রেণ নিরাশাঃ পিতরে। গতাঃ ॥৫০ 
তুলসীশতপত্রাণি ভূঙ্গরাজস্তথৈব চ। 
মারুতং মোগরং চৈব পিতৃণাং দ্তমক্ষয়মূ ৫১ 
কুলিথাশ্চণকাঢক্যো মসূরা যাঁবনালকাঃ | 
নিম্পাব! রাঁজমামাশ্চ স্বস্তি শ্রাদ্ধং পতত্যধঃ ॥৫২ 

শ্রাদ্ধে বে মৃম্ময়ং পাত্রং মৃর্ভিকায়াশ্চ লেপনম্। 
সাজ্যং ধূপং ঘৃতং চৈব নিরাশাঃ পিতরে। গতাঃ ॥৫৩ 

ক্ষারন্য তু যল্পবণমুস্ছিষ্ট্ত তু বদ্ঘৃতমূ। 
মুখেন শ্রমিতং ভূঙ্ক্তে ছিজশ্চান্দ্রায়ণং চরে ॥৫৪ 

অঙ্কুল্য। দন্তধাবেন প্রত্যক্ষলবণেন চ। 

জানুদ্বয়ের বহির্দেশে বালুনিক্ষেপ, ভৃঙ্কার, তঙ্জজন-গঞ্ভন 

অথবা আাদ্বীয় দ্রব্য হস্ত দ্বারা পীড়ন করে ( চটকাইয়া 

ফেলে), তবে সে এ শ্রান্ধের পণ্ডতাঁর কারণ হইবে। 
পানীয় পান করিবার সময় শ্রাদ্ধভোক্তার মুখ হইতে 
যদি উহা নির্গলিত হয় এবং এ সময় সে যদি হাসে বা 

কথ! বলে, তবে তাহাকে দেখিয়া পিতৃগণ নিরাশ হইয়া 
প্রস্থান করেন 1৪৮-৪৯ 

বর্বরী, কেতকী, করবীর এবং জাঁতিপুস্প শাছ্ধে 

প্রদত্ত হইয়াছে দেখিলে পিতৃগণ নিরাশ হইয়! প্রস্থান 

করেন 1৫০ 

তুলসী, পদ্মপুষ্প, ভূঙ্গরাজ (মাকা), মারুত এবং 
মোৌগর পিতৃগণকে দিলে অক্ষয়ফল হইয়া থাকে 1৫১ 

কুলিখ (বিউলি কলাই), চণকের (ছোলার) 
আঢ়কী (আড়া ), মসূর, যবের নাল (কাঠি ), নিম্পাব 
( শস্যবিশেষ ), রাজমাষ ( বর্ধটী ) এই সকল বস্তু শ্রান্ধে 
পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রদ্দান করিলে শ্রান্ধ পণ্ড হয় এবং 
দাতা অধঃপতিত হয় 1৫২ 

আাদ্ধকালে মৃন্ময় পাত্র, € গোময়হীন ) মৃত্তিকার দ্বারা 

লেপন, ঘ্ৃতসহিত মত্হ্য এবং যুদ্গসহিত মত্ষ্য দর্শন 
করিলে পিতৃগণ নিরাশ হইয়া প্রস্থান করেন 1৫৩ 

ক্ষারবন্ত হইতে উত্ভৃত লবণ, উচ্ছিষ্ট দি ছুগ্ধা্দি 
হইতে উৎপন্ন ঘ্বত এবং মুখের দ্বার! শ্রমিত (মুখ হইতে 

পুতিকাভক্ষণং চৈব তুল্যং গোমাংসভক্ষণম্ ॥৫৫ 
শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরশ্রাদ্ধে যস্ত ভূপ্জীত লোলুপঃ। 
পতন্তি পিতরস্তব্ত লুপ্তপিগ্ডোদ কক্রিয়াঃ ॥৫৬ 
শ্রাদ্ধং কৃত্বা তু যো বিপ্রো নৈব ভূঙ্ক্তে কদাচন। 

হব্যং দেবা ন গৃহুত্তি কব্যানি পিতরস্তথা ॥৫৭ 

পুনর্ভোজনমধ্বানং ভারাধ্যয়নমৈথুনম্। 
দানং প্রতিগ্রহং হোম শ্রাদ্ধভূগঞ্ট বর্জয়েৎ ॥৫৮ 

শ্রাদ্ধে নিযুক্তো ভুক্ত? চ ভোজয়িত্বাভিগম্য চ। 
ব্যবায়ী রেতলো৷ গর্তে মজ্জয়ত্যাত্বনঃ পিতৃন্ ॥৫৯ 

দেবপূর্বংভবেচ্ছাদ্ধমদৈবং চাপি যদ্ভবেু। 
ব্রহ্মচারী ভবেদ্ ভূক্তাহভূক্ত। শ্রাদ্ধঞ্চ নৈত্যিকম্ ॥৬০ 
পিতৃপাত্রং সমুৎস্জ্য পিগাংস্তত্র প্রদাপয়ে্ ॥৬১ 

বহিগত ) বগ্ ভোজন করিলে দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ করিবে। 

অঙ্গুলির দ্বারা দস্তধাবন এবং প্রত্যক্ষলবণ ও পুতিকা 

অর্থাৎ পুইশীক ভক্ষণ গোমাংসভক্ষণতুল্য ।৫৪-৫৫ 
পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিয়া সেইদিন পরশ্রীদ্ধান্ন ভোজন 

করিলে শ্রাদ্ধকর্তীর পিতৃপুরুষগণ পিগ্োদক-ক্রিয়ার 

লোপবশতঃ নরকে পতিত হ'ন।৫৬ 

পিতৃশ্রাঙ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধাবশিষ্ট অন্ন যে ভোজন 

করে না, পিতৃগণ তদ্দ্জ কব্য এবং দেবগণ তরদত হব্য 

গ্রহণ করেন না ।৫৭ 

শ্রান্ধান্নভোজী দ্বিতীয়বার (রাত্রিতে) ভোজন, 
ভাঁরবহন, অধ্যয়ন, মৈথুন, দান, প্রতিগ্রহ ও হোম-_ এই 
আটটি কন্ম বর্জন করিবে 1৫৮ 

শ্রান্ধে নিযুক্ত হইয়া, শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া এবং 
ভোজন করাইয়া ষে ব্যক্তি স্ত্রীতে উপগত হইয়া রেতঃ- 

লন করে, সে তাহার পিতৃগণকেই গর্তে পতিত 

করে। দৈব বা! অদৈব যেরূপ শ্রাদ্ধই হউক, শ্রান্ধান্- 
ভোজী ( সেইদিন ) ব্রহ্গচর্য্য অবলম্বন করিবে ; নিত্য- 

শ্রান্ধের অন্ন ভোজন ন! করিয়৷ পিতৃপাত্র ( জলাদিতে ) 
পরিত্যাগ করত সেইখানে পিগুও নিক্ষেপ করিবে। 

মৃত পুরুষ বা নারী যদি পুত্রহীন বা পুত্রহীনা হয়, তবে 
তাহাদের শ্রাদ্ধ একোদ্দিটবিধিকই করিবে, পার্বশবিধিক 
মহ 1৫৯৬২ 



৬ আধ্য-শাঙ্গ 

অপুত্রী যে মৃতাঃ কেচিৎ স্ত্রিযে৷ বা পুরুষাস্তথা । 
তেষাং শ্রাদ্ধন্ত কর্তব্যমেকোদ্দিষ্টং ন পার্বণম্ ॥৬২ 

সৃতকান্তরি তং শ্রাদ্ধ প্রমাদাদ্ গলিতং তথা । 
তদ্দিনাদ্ দ্বাদশাহে বা কুর্ধ্যাৎ তম্মাসপর্বণি ॥৬৩ 
প্রত্যব্দং পার্বণেনৈব বিধিনা ক্ষেত্রজৌরসৌ | 
কুর্ধযাতামিতরে কুযুরেকেদিষং সুতা দশ ॥৬৪ 
দ্বৌ দেবে প্রাকৃত্রয়ঃ পিত্র্যে উদগেকৈকমেব বা। 
মাতামহানামপ্যেবং তন্ত্র বা বৈশ্বর্দেবিকম্ ॥৬৫ 

বহুনামপি বন্ধুনামে কশ্চে পুত্রবান্ ভবে । 
সর্বে তে তেন পুত্রেণ পুত্রিণো মন্তুরব্রবীশ ॥৬৬ 
বহুনামেকভাধ্যাণামে কা চে প্ুত্রিণো! ভবে । 

স্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ পুত্রবত্য ইতি স্ফিতিঃ ॥৬৭ 
অষ্টকাষু চ বৃদ্ধৌ৷ চ প্রেতপক্ষে ক্ষযেহহনি । 
মাতুঃ শ্রাদ্ধং পৃথক্ কুধ্যাদন্াত্র পতিনা সহ ॥৬৮ 

যদি অশৌচ বা প্রমাঁদবশতঃ শ্রাদ্ধ পতিত হয়, তবে 
শ্রাঙ্ধতিথি হইতে দ্বাদশ দিবসে অথবা উহার পরবর্তী 
পর্বতিথিতে (অমাবস্যায় ) এ শ্রাদ্ধ করিবে ।৬২ 

(সাগ্সিক) ক্ষেত্র ও ওরসপুত্র পিতৃগণের 

সাংবশুসরিক শ্রাদ্ধ পার্ণবিধি অনুসারেই করিবে, কিন্ত 

অন্থ দশবিধ পুত্র একোদ্দিউবিধি অনুসারেই করিবে। 
দেবপক্ষে পূর্বমুখা ছুই জন, পিতৃপক্ষে উত্তরমুখী তিন- 
জন ও মাতামহ-পক্ষে তিনজন ব্রাহ্ণ স্থাপন করিবে 

অথবা প্রত্যেক পক্ষে একজন করিয়া ব্রাহ্মণ কিংবা 

বৈশ্বদেব-যজ্জের মত তিনপক্ষেই একজন ব্রাহ্গণই স্থাপন 
করিবে ।৬৪-৬৫ 

বু সহোদর ভাইদের মধ্যে এক একজনও যদি 

পুত্রবান্ হয়, তবে সেই পুত্র দ্বারা সকল সহোদর ভাই 
পুত্রবান্ হয়_-একথা মনু বলেন ।৬৬ 

একজন পুরুষের বহু ভাধ্যার মধ্যে এক পত্বী যদি 

পুত্রবতী হয়, তবে তাহার দ্বারা সকলকেই পুত্রবতী বল৷ 
যাইবে । ৬৭ 

(কাম্য) অফ্টকাতে, বুদ্ধিরকাল উপস্থিত হইলে 

ও প্রেতপক্ষে মাতার মৃততিথিতে (সামবেদীয়গণ ) 

আম্বটকঞ্চ পুর্বেছ্যর্মাসি মাস্যথ পার্ধণমৃ। 
কাম্যমাভ্যুদয়মাষ্টম্যামেকোদ্দিষ্টমথাষ্টমম্ ॥৬৯ 
চতুর্থাছোষু সাগ্রীনামগ্রৌ হোমো বিধীয়তে। 
পি্রিয়দ্বিজপাণৌ চ উত্তরেষু চতুর্ঘপি ॥৭০ 
যচ্চ পাণিতলে দত্তং যচ্চান্যদুপকল্লিতম্ 
একীভাবেন ভোক্তব্যং পথগ ভাবো ম বিদ্যাতে ॥৭১ 

প্রতিপৎপ্রভৃতিষ্বেকাং বর্জযিত্বা চতুদ্দশীম্। 

শান্দেণেব হতা যে তু তেষাং তত্র গ্রদীয়তে ॥৭২ 

মাসিকেহব্দে তৃ সম্প্রাপ্ডে অন্তরাম্বতসূতকে । 
বদন্তি শুদ্ধ তকার্ধ্যং দর্শো বাপি মনীষিণঃ ॥৭৩ 

শ্রাদ্ধেহহনি সমুত্পন্গে ম্বৃতস্তাবিদিতে দিনে । 
একাদশ্যাং তু কর্তৃব্যং কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ ॥৭৪ 

সমত্বমাগতমস্তাপি পিতুঃ শত্ত্রহতম্ত চ। 

একোদিফ্টং স্থতৈঃ কার্ধ্যং চতুর্দশ্যাং মহালয়ে ॥৭৫ 

পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিবে, অন্যকালে পিতার সহিতই মাতার 

আীদ্ধ করিবে ।৬৮ 

মাংসাষ্টকা শাকাষ্টকা ও পৃপাধ্টকা এই ত্রিবিধ 
অক্টকাশ্রান্ধ, অপকর্ষশ্রাদ্ধ, মাসিক পার্বণ, কাম্য শ্রাদ্ধ, 
আভ্যুদযিক শ্রাদ্ধ, অস্টমীতে বিহিত একোদিষ্ট 

শ্রাদ্ধ-_-এই আট প্রকার শ্রাদ্ধের মধ্যে প্রথম চারিটি 
শ্রাদ্ধে অগ্নিতে অশ্মৌ করণহোম করিবে এবং পরবর্তী 
চারিটি আাঁদ্ধে পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্ধণের হস্তে করিবে। 

শ্রাদ্ধীয় ব্রা্ধণের হস্তে যাহ! দেওয়। হইবে এবং যাহা 

তাহার উদ্দেশোেও দেওয়া হইবে--উভয়ই একত্র ভোজন 

করিবে, পৃথগভাবে নহে 1৬৯-৭১ 
শল্্াঘীতে যাহাঁদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের শ্রাদ্ধ 

চতরুদ্দশর্শ ভিন্ন তিথিতেই করণীয়।৭২ 
মাসিক ও আবিক শ্রাদ্ধ অশৌচবশতঃ পতিত 

হইলে অশোচান্তে পরবর্তী দর্শে (অমাবম্যায় ) অনুষ্টেয় 
--ইহা মনীষীগণের মত ।৭৩ 

শ্রাদ্ধ কাল উপস্থিত হইলে, মৃত তিথি জ্ঞান! না 

থাঁকিলে তম্মাসীয় কৃষ্ণেকাদশী তিথিতেই শ্রাদ্ধ কর্তব্য । 
৭৪ 
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মহালয়ে গয়াশ্রাদ্ধে মাতাপিত্রোঃ ক্ষয়েহহনি | 
কৃতোদ্বাহোহপি কুর্বাত পিগুদানং যথাবিধি ॥৭৬ 
একোদ্দিষ্টং দৈবহীনযেকার্ধ্ৈকপবিত্রকু। 
আবাহনাগ্োকরণরহিতং ত্বপসব্যব ॥৭৭ 
সঙ্কল্পং তু যদ! কৃর্ধ্যান্ন কুরধ্যাৎ পাত্রপুরণম্। 
নাবাহনাগ্োকরণং পিগাংশ্চৈব ন দাপয়েৎ ॥৭৮ 
বিবাহ-ব্রত-বন্ধোধ্বং বর্ষমন্দার্ধমেব বা। 

পিগান্ সপিগুান্ নো দছ্যুর্ন কুষুস্তিলতর্পণম্ ॥৭৯ 

নিত্যশ্রাদ্ধমদৈবং স্ঠাদর্ঘ্যপিগুবিবজ্জিতম্ । 
আমগ্রাদ্ধং তু নৈব স্টাচ্ছুদ্রঃ কুর্ধ্যাৎ লদৈব হি ॥৮০ 
অপত্রীকঃ প্রবাসী চ যস্তয ভার্ধ্যা রজন্বলা”। 

আমশ্রাদ্ধো দ্বিজ; কুর্ধযাচ্ছ-দ্রঃ কুর্ধ্যাৎ সদৈব হি ॥৮১ 
ঘা সংখ্যা পক্পাকস্ত শুক্কং তদৃদ্বিগুণং ভবে । 

চতুগুণং হিরণ্যং তু শ্রাদ্ধকন্মণি সংস্থিতমূ ॥৮২ 

শস্ত্রাথাতে মৃত পিত। যদি প্রেতত্ব হইতে দেবত্বও 

প্রাপ্ত হন, তথাপি মহালয়পক্ষে চতুদ্দর্শী তিথিতে তাহার 
একোদ্িষ্ট বিধিক শ্রাদ্ধই কর্তব্য 1৭৫ 

বিবাহিত পুতও মহালয়পক্ষে, গয়াশ্রাদ্ধে এবং 

মাতাপিতার সৃততিথিতে একোদ্দিষ্টবিধি অন্ুসারেই 

পিগুদান করিবে ।৭৬ 

একোদ্দিষ্ট শ্রান্ধে দেবপক্ষ নাই, উহাতে একটি 

মাত্র পবিত্র হইবে এবং উহাতে অপসব্যব আবাহনা- 

গলিতে অগলোকরণ করিবে না ।৭৭ 

যখন একোদ্দিফশ্াাদ্ধের সঙ্কল্প করিবে তখন পাত্র 
পূরণ করিবে না, এবং আবাহনাগ্রিতে অগ্লোকরণ-হোম 
ও পিঞগুদান করিবে না।৭৮ 

বিবাহ, ব্রত ( উপনয়ন ) এবং বন্ধ অর্থাৎ মৌস্ত্রীবন্ধন 
ব্যতিরেকে আব্দিক ও যাগ্নাসিক শ্রাদ্ধে সপিগুগণের 

পিগুদান ও তিলতর্পণ করিবে না।৭৯ 

নিত্যশ্রান্ধে দেবপক্ষ অর্ধ্যদান এবং পিগুদাঁন নাই 
আমান্সের ছার! নিত্য শ্রীঙ্ধ করিবে না; কিন্ত শুত্র 
সর্ধদাই আমানের দ্বারাই শ্রাদ্ধ করিবে 1৮০ 

অপত্ীক যে দিজ প্রবাসে অবস্থান করেন এবং পত্বী 

মাতৃঃ শ্রাদ্ধং তু পুর্বং স্তাৎ পিতৃণাং তদনস্তরমূ | 

ততো মাতামহানাঞ্চ বৃদ্ধো শ্রাদ্ধত্রয়ং স্মৃতম্ ॥৮৩ 

দশকৃত্বা পিবেদাপো। গায়ত্র্যা শ্রাদ্ধভূগ, ছ্বিজঃ। 

ততঃ সন্ধ্যামুপাপীত হোমং চৈব যথাবিধি ॥৮৪ 

চান্্ায়ণং নবশ্রাদ্ধে পারাকো৷ মাসিকে মতঃ। 

পক্ষত্রয়েহতিকৃচ্ছং স্তাু ষল্মাসে কৃচ্ছ, এব তু ॥৮৫ 

আব্দিকে পাদকৃচ্ছং স্তাদেকাহঃ পুনরাব্দিকে | 

অত উদ্ধং ন দোষ? স্তাচ্ছঙ্বান্ত বচনং যথা ॥৮৬ 
শত্তরবি প্রহতানাঞ্চ শৃঙ্গি-দংট্রিসরীন্থপৈঃ | 
আত্মনস্ত্যাগিনাং চৈব নিবর্তেতোদকক্রিয়! ॥৮৭ 

গো-বিপ্র-নৃপহস্তুণামস্বক্ষং চাত্বঘাতিনামূ । 
পাবগুমা শ্রিতানাঞ্চ নিবর্তেতোদকক্রিয়। ॥৮৮ 
অগ্রিদাতা তথা চান্যে যে চান্তে পাশছেদকাঃ | 

তগুকুচ্ছেণ শুধ্যন্তি মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥৮৯ 

যদি রজন্বল! হয়, তবে উক্তাবস্থায় সেও আমশ্রাদ্ধ 

করিবে; শুদ্র সর্বদাই আমশ্রাদ্ধ করিবে 1৮১ 
শ্রাদ্ধকন্মে পক্কান্নের দ্বিগুণ শুষ্ধান্ন এবং চতুপ্ুণ সুবর্ণ 

দক্ষিণারূপে দেয় ।৮২ 

বৃদ্ধি শ্রীদ্ধে প্রথমে মাতা পরে পিতৃগণের এবং 
তত্পর মাঁতামহাদির পিগুদান করিবে; এজন্য উহ! 
ত্রৈপুরুষিক শ্রাদ্ধ বলিয়৷ অভিহিত হয় 1৮৩ 

শ্রান্ধভোজী ব্রাহ্মণ দশবার গায়জ্রী পাঠপূর্বক জল 
পান করিয়া পরে যথাবিধি সন্ধ্যা হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান 
করিবে । নবশ্রাদ্ধে ভোজনে চান্দ্রায়ণ, মাসিকশ্রান্ধে 
ভোজনে পরাক, ত্রিপাক্ষিক শ্রান্ধে ভোজনে অতি- 

কৃচ্ছ ব্রত এবং ধাণ্মাসিকে ভোজন করিলে কৃচ্ছ ব্রতের 

অনুষ্ঠান করিবে। প্রথম বাশসরিক শ্রান্ধে ভোজন 
করিলে কৃচ্ছ,ব্রতের চতুর্থ ভাগ দ্বিতীয় সাংবসরিকে 
একদিন মাত্র কৃচ্ছ-ব্রিত করিবে; ইহার পরবর্তী শ্রান্ধ 
ভোজনে আর কোন দোষ হইবে না, ইহা শঙ্খ মুনির 
মত। শস্্র, বিএ্র, শৃ্ী, দ্রংস্্রী এবং সরীস্থপের ( সর্পের ) 
দ্বারা হত এবং আত্মহত্যাকারী ব্যক্জিগণের উদকক্রিয়া 
অর্থাৎ তর্পণাদি নিবৃত্ত হইবে 1৮৪-৮৭ 



গো-ভু-হিরণ্যহরণে স্ত্রীণাং ক্ষেত্র-গৃহেষু চ। 
যমুদ্দিশ্য ত্যজে€ প্রাণাংস্তমাহ ব্রহ্মঘাতকম্ ॥৯০ 

গোভিহতং ততো বদ্ধং ব্রাহ্মণেন তু ঘাতিতমৃ। 
তং স্পৃশস্তি চ বে বিপ্রা বোট়ারোহগ্রিপ্রদায়কাঃ ॥৯১ 
উদ্যত! সহ ঘাবস্ত এককার্য্যেঘবন্থিতাঃ | 
বগ্েকো ঘাতয়েন্তত্র সর্বে তে ঘাতকাঃ স্মৃতাঃ ॥৯২ 

বহুনাং শস্ত্রধাতানামেকশ্চেম্মম্মরভেদনম্ । 

সর্বে তে শুদ্ধিমিচ্ছস্তি স একো ব্রহ্মঘাতকঃ ॥৯৩ 

মহাপাতকিসংস্পর্শে ্লানমেব বিধীয়তে | 
সংস্পৃ্টস্ত তথ! ভূঙ্ক্তে কৃচ্ছু সান্তপনং চরে ॥৯৪ 
যস্ চাগ্ডালিসংযোগে! ভবেৎ কিঞ্চিদকামতঃ | 

তত্র সাস্তপনং কৃত্বা প্রাজাপত্য্ধয়ং চরে ॥৯৫ 

কামতস্ত যদ কশ্চিচ্ছগ্ডালীগমনং কৃতমৃ । 

চান্দ্রায়ণেন শুদ্ধি? স্তান্তপ্তকৃচ্ছ,দ্বয়ং চরে ॥৯৬ 

যাহারা গৃহে অগ্নি প্রদান করে এবং যাহারা 

পাশচ্ছেদক, তাহারা তপ্তকুচ্ছ, আচরণ করিলে এ পাপ 

হইতে মুক্ত হইতে পারে,-ইহা প্রজাপতি মন্গু 
বলিয়াছেন 1৮৯ 

গো, ভূমি, হিরণ্য, স্ত্রী, ক্ষেত্র ও গৃহ হরণ করিবার 
সময় উহাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া যেকেহই হত 

হউক না কেন, এ হত্যাকারী ব্রদ্ধ হত্যার পাপে লিগু 

হইবে। যে ব্রাঙ্ধণ গরুগণ কর্তৃক আহত কোন গরুকে 
বন্ধনপূর্বক বধ করিয়াছে, সেই ব্রীঙ্মাণ মরিলে তাহাকে 
যাহারা স্পর্শ করিবে, বহন করিবে ও দাহ করিবে এবং 

বছুলোক একত্রিত হইয়া তাহার দাহার্দি কাঁধ্য করায়, 

যদিও মৃতব্যক্তি একাই হত্যাকারী তথাঁপি উহার 

সকলেই ঘাতক হইবে ।৯০-৯২ 

' বহুলোক একভ্রিত হইয়া ব্রাহ্ণকে শ্ত্রাধাত করিলে 

উহাদের যে ব্যক্তি মন্মে আঘাত করিবে, সেই ব্রহ্ম 

ঘাতক বলিয়৷ গণ্য হইবে আর অন্ত ব্যক্তিগণ প্রায়শ্চিত্তের 

হারা গুদ্ধিলাভ করিবে। মহাঁপাতকীর স্পর্শ মাত্রে 

ল্ানের দ্বারা, উহার সংসর্গ করিলে ও উহার সহিত 

ভোজন করিলে কৃচ্ছ_ সান্তাপন ত্রতের দ্বারা শুদ্ধ হইবে। 

আধ্য-শাস্্র 
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চগ্ডালোদকনংস্পর্শে স্নাত্বা বিপ্রো বিশুধ্যতি | 

তেনবোচ্ছিষটসংস্পর্শে ্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥৯৭ 
অজ্ঞানতঃ স্নানমান্রমন্যেভ্যোহপি বিশেষতঃ । 

অত উর্ধং ন দোষঃ স্তান্মদিরাম্পর্শনে তথা ॥৯৮ 

অস্থিভেদং গবাং কৃত্বা লাঙ্গুল-শফছেদনম্ । 

পাতনং চৈব শৃঙ্গাণাং মাসাদ্ধং যাবকং পিবে ॥৯৯ 

যবসস্তাবদুড়ব্যো যাবদ্ রোহতি তদ্ত্রণঃ | 
তদ্বর্ণাং দক্ষিণাং দগ্যাস্ততঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥১০০ 

হলে বা শকটে চৈব ছুর্বলং যো নিযোজয়েু। 

প্রত্যবায়ে সমুগ্পন্নে ততঃ প্রাপ্মোতি গোবধম্ ॥১০১ 

প্রযত্বাদ্ বাগী-কুপেষু বৃক্ষচ্ছেদনিপাতনে | 
গবাশনং কৃন্তযিত্বা প্রাপ্মোতি গোবধম্ ॥১০২ 

অতিবাহাতিদোহাভ্যাং শাসিকাভেদনেন তু । 

নদী-পবতসংরোধে পাদোনং ব্রতমাচরেশ ॥১০৩ 

বশ 

৩৩০ 

অজ্ঞানত চাগ্ডালীগমনে একটি সান্তপন ও দুই প্রজা- 
পত্যের অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধ হইবে ।৯৩-৯৫ 

কামতঃ যদি কেহ (ব্রাহ্মণ) চাগডালী গমন করে, 
তবে চীন্দ্রায়ণ ও তপগুকুচ্ছ-দ্বয়ের অনুষ্ঠানে শুদ্ধ হইবে। 
ব্রাহ্মণ চাগুালের জলম্পর্শে স্নানের দ্বারা এবং উহার 

উচ্ছিষ্ট সংস্পর্শে ব্রিরাত্রিতে শুদ্ধ হইবে ।৯৬-৯৭ 

অঞ্ভানত অন্য অশুচি বস্তুর সংস্পর্শে নান মাত্রেই 

শুদ্ধ হইবে, এইরূপ অজ্ঞানত মদির| (মন) স্পর্শেও স্ানই 

বিধেয়। গরুর অস্থি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে এবং লাঙ্গুল ও খুর 

চ্ছেদন করিলে এক মাস যাব যাবক (যবের মণ্ড) 

পান করিবে এবং যতদিন পধ্যন্ত উহার ক্ষতস্থান পূর্ণ 
না হয়, ততদ্দিন পর্যন্ত উহার জন্য স্বয়ং ঘাস (যবস) 

কাটিয়া আনিবে, অবশেষে এ গরুর বর্ণের তুল্য বর্ণের 
স্ব, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য দক্ষিণারূপে প্রদান 
করতঃ পাপ হইতে যুক্ত হইবে ।৯৮-১৩০ 

হল (লাঙল) বা শকটে (গাড়ী) দুর্বল গরুকে 

নিযুক্ত করিলে গরু যদি মরিয়া ষায়, তবে নিয়োগবর্তী 
গোবধের পাপে লিপ্ত হইবে ।১০১ 

যদি বুদ্ধি পূর্বক বৃক্ষাদি চ্ছেদন করিয়া কূপ বা! 



দীলগ্য-্মৃতিঃ ৯ 

একী চেদ্ বন্ভিঃ কৈশ্চিদ্দৈবাদ্ ব্যাপাদ্দিতা যদি । 
পাদং পাদঞ্চ হত্যায়াশ্চরেযুন্তে পৃথক্ পৃথক ॥১০৪ 
একপাদং চরেদ্ রোধে ছে পাদ বন্ধনে চরে 4 

যোজনে চ ত্রয়ঃ পাদ্দাশ্চরে সর্বং নিপাতনে ॥১০৫ 

রোন্নাং তু প্রথমে পাদে দ্বিতীয়ে শ্মশ্রুবাপনমৃ। 
পাদহীনে শিখাবর্জং সশিখং তু নিপাতনে ॥১০৬ 

পাদে বন্তদ্ধযং দগ্যাৎ দ্বিপাদে কাংস্যভাজনম্ | 
পাদহীনে চ গাং দগ্যাম্মিখুনে চ নিপাতনে ॥১০৭ 
কথঞ্চিদ্ বৃষ্ভং হত্বা হোমধেনুং তখৈব চ। 
অন্নং তু দ্বিগুণং কৃর্ধ্যাদ্দক্ষিণ। দ্বিগুণা ভবে ॥১৯০৮ 

রাজ ব! পাজমান্যে। বা ব্রাঙ্মণো বা বনহুশ্রুুত2 | 

অকুত্বা বপনং তেঘাং প্রায়শ্চিত্ত কথং ভবেৎ ॥১০৯ 

পুক্ধরিণীর মধ্যে ফেলা হয়, অথবা গরুর ভক্ষ্য তৃণাদি 

যদ্দি গোচরণ ভূমি হইতে কাটিয়া লওয়া হয়, তবে 
গোবধের পাপ হইবে ।১০২ 

যদি গরুর দ্বারা অত্যধিক শকটাদি বহন কবাইব]ুব্র 

জন্য এবং নদী পর্বতাদি ছুর্গমস্থান অতিক্রমণের জন্য 

উহার নাপসিকায় ছিদ্র করা হুয়, তবে পাদন্যুন (চারভাগের 
তিনভাগ ) ব্রত ( চান্দ্রায়ণ ) অনুষ্ঠান করিবে ।১০৩ 

বহু ব্রাহ্মণ কর্তৃক একপ্রযত্তে য্দি একটি গরুর মৃত্যু 
সংঘটিত হয়, তবে প্রত্যেকে পৃথক পৃথক্রূপে পাদ পাদ 
প্রায়শ্চিত্ত করিবে 1১০৪ | 

গরুকে অবরোধ করিলে একপাঁদ, বন্ধন করিলে 

ছুই পারদ, শকটে যৌজনা করিলে তিন পাঁদ এবং গোঁবধ 

করিলে পূর্ণ ব্রত (চান্দ্রায়ণ ) করিবে ।১০৫ 
_ পাদত্রতের আচরণে শরীরের রোমচ্ছেদন, ছুই পাদ 

ব্রতে শ্মশ্রুবপন (দাড়ি কামান ) এবং তিনপাদ ব্রতে 

শিখা-ব্যতিরেকে সকল রোমের বপন এবং পূর্ণব্রতে 
সশিখ মুণ্ডন করিবে ।১০৬ 

পাদত্রতে দক্ষিণারূপে বন্ত্রত্য়, ছুইপাদে কাংস্তপাত্র, 

তিনপাদে একটি গাভী এবং পৃপব্রতে গো-মিথুন ( সবুসা 
গাভী) দান করিবে ।৮*৭ 

কোনও প্রকারে যদি বৃষ বা হোমধেলুর বধ করা 

ও 

কেশানাং রক্ষণার্থায় দ্বিগুণং ব্রতমাচরেশ। 
দ্বিগুণে তু ব্রতে চীর্নে দ্বিগুণ দক্ষিণা ভবে ॥১১০ 

দো মাসৌ পালয়েদ বসং দো মাসৌ দ্বে। স্তনো৷ 

ছুহে । 

দ্বৌ মাসৌ চৈকবেলায়াং শেষং কালং যথেচ্ছয়া ॥১১৯ 

ওষধং পথ্যমাহারো দগ্ঠাদ্ গ্রো-ব্রাহ্মণেষু চ। 
বৈকল্পতো বিপত্তো চ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥১১২ 

নিশিবন্ধবিরুদ্ধেষু ব্যাত্রসর্পহতেষু চ। 

অগ্নি-বিদ্যুক্সিপাতেষু প্রায়শ্চিতং ন বিদ্যাতে ॥১১৩ 
স্রেহাদ্ বা যদি বা লোভান্তয়াদজ্ঞানতোহপি বা। 

বদস্ত্যনুগ্রহং যে বৈ তৎ্পাপং তেষু গচ্ছতি ॥১১৪ 

বলত্বেন দশাহে তু প্রেতত্বং যদি গচ্ছতি । 

হয়, তবে উহার প্রায়শ্চিত্ত দ্বিগুণ অন্ন ও দ্বিগুণ দক্ষিণা 
দান করিবে ।১০৮ 

রাজা, রাজমান্য পুরুষ অথবা বহ্শ্রস্ত ব্রাহ্মণ ইহাদের 
যদি প্রায়শ্চিন্ুকালে কেশবপন করা সম্ভব না হয়, তবে 
তাহারা দ্বিগুণ ব্রত অনুষ্ঠান করিয়। দ্বিগুণ দক্ষিণ! প্রদান 
করিবেন ।১০৯-১০ 

গাভী প্রসব করিলে ছুইমাস পধ্যন্ত উহাকে দোহুন 
ন| করিয়া বস পালন করিবে, পরে ( ছুইমাস যাবৎ বশুস 

পান করিবার পর ) উহার স্তনদ্বয় দোহন করিবে, ততপর 

ছুইমাস পধ্যস্ত একবেলা দৌহন করিবে, উহার পর 
যথেচ্ছভাবে হুইবেলাও দোহন করিতে পারিবে ।১১১ 

গো ও ব্রা্মণকে ওষধ ও পথ্য ( সম্ভব হইলে বিন। 
মূল্যে ) প্রদান. করিবে; যদি তাহাতে উহাব্ন হঠাৎ 

মৃত্যুও কয়; তবে কোন পাপ হইবে না।১১২ 

রাত্রিকালে বন্ধনপ্রযুক্ত এবং দিনের বেল৷ চাঁরণের 
সময় মুক্ত অবস্থায় যদি ব্যাত্্র বা সর্পাদির দংশনে 
গোবধ হয়, তবে তাহাতে পাপ হইবে না। এইরূপে 

পূর্বাবস্থায় অগ্রিদাহে বা বজ্পাতে গোবধ হইলেও 
কোন দোষ হইবে না।১১৩ 

(গোবধের ) প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবার সময় যদি 
কেহ স্সেহ, অর্থলোভ, ভয় বা অজ্ঞানবশতঃ অনু্হ 



১৪ আধ্যশান্ 

নগ্য এব তু শুদ্ধিঃ স্তান্ন শৌচং নৈব সৃতকম্ ॥১১৫ 
আদস্তজন্মনঃ সগ্ধ আচুড়ান্ৈশিকী স্মৃতা | 
আব্রতাত্র, ত্রিরাত্রং স্তাদ্দশরাত্রমতঃ পরম্ ॥১১৬ 
আচুড়াকরণাৎ সগ্ঃ প্রদানান্নৈশিকী স্মুতা | 
আবিবাহাৎ ত্রিরাত্রং স্তাদ্দশরাত্রমতঃ পরম্ ॥১১৭ 
অহস্ত্দত্বকন্াস্থ বালেষু চ বিশোধনমৃ। 

গুর্ধস্তেবা স্ানূচান-মাতুল-শ্রোত্রিয়েমু চ ॥১১৮ 
চতুর্ঘে দশরাত্রং স্তাৎ ষণ্রিশাঃ পুংদি পঞ্চমে । 

ষষ্ঠে চতুরহঃ প্রোক্তং সপ্তমে তু দিনত্রয়ম্ ॥১১৯ 
একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোহগ্রিবেদসমন্থিতঃ | 
্র্যহাৎ কেবলবেদজ্ঞস্তদ্বীনো। দশভির্দিনৈঃ ॥১২০ 

(লঘু প্রায়শ্চিশ্ত বিধান ) করেন, তবে এ পাঁপ তাহাকেই 
আক্রমণ করিবে অর্থাৎ তাহাতে সংক্রামিত হইবে ।১১৪ 

বলতৃপ্রযুক্ত অর্থাৎ রোগে ফুলিয়া যাওয়ায় জন্মের 
দশম দিনে যদি শিশুর মৃত্যু হয়, তবে কোন জননাশোঁচ 
ও মৃতাঁশৌচ কিছুই হইবে মা ।১১৫ 

জন্মের পর দস্তোদ্গমের পূর্ব পর্যযস্ত শিশুর মৃত্যুতে 

সগ্ভঃশৌচ, চূড়ীকরণের পূর্ব পর্যন্ত একরাত্রি, উপনয়নের 

পূর্ব পধ্যন্ত ত্রিরাঁত্র এবং উহার পর মৃত্থাতে (ব্রাহ্মণের ) 

দশরাত্র অশৌচ হইবে 1১১৬ 
চুড়াকরণের পূর্বে কন্ঠার মৃত্যুতে সগ্ঘঃশৌচ হইবে 

এবং সম্প্রদানের পূর্বে ( অগ্নক্ষণীয়া৷ হইবার পূর্বে) কন্যার 

মন্ত্রকর্্মপরিভ্রংশাং সন্ধ্যোপাসনবজ্জিনাযূ। 
নামধারকবিপ্রাণাং ভন্মান্তং সুতকং ভবে ॥১২৯ 
সম্প্কাজ্জায়তে দোষে নাহন্যো দোষোহস্তি ব্রাহ্ধণে। 
তম্মাৎড সর্বপ্রযত্বেন সম্পর্কং নৈব কারয়ে ১৯২২ 

আদাবারভ্য আশোৌচং সংযোগে! যন্ত নাগ্রিষু। 
আদাবন্তে চ বিজ্ঞেয়ং যণ্ত বৈতানি কো বিধিঃ ॥১৯২৩ 
শবমূতকমুণ্পন্নং পশ্চাজ্জাতং ন সুতকম্। 
শীবেন শুধ্যতি সৃতিঃ সৃত্যা শাবং ন শুধ্যতি ॥১২৪ 
জাতং জাতেন শুদ্ধং স্তান্মতকং স্বৃতকেন তু] 
ন জাতে মৃতশুদ্ধিঃ স্তান্ন মুতে জাতকং তথা ১২৫ 

মাতুরগ্নে প্রমীতিঃ স্তাদশুদ্ধো শ্রিয়তে পিতা । 
পিতুঃ শেষেণ শুদ্ধিঃ স্যান্মাতুঃ কুর্ধ্যাত্ত,পক্ষিণীম্ ॥১২৬ 

জ্কাতির মৃত্যুতেও ) একদিনে, কেবল বেদজ্ঞ হইলে 

তিনদিনে, অগ্নি ও বেদ উভয়শন্য হইলে দশ দিনে শুদ্ধ 

হইবে। বৈদিক মন্ত্র ও কর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট সান্ধ্যো- 
পাঁসনাশুন্য নাঁমমান্র ব্রাহ্মণগণের ভম্মান্ত ( আমরণ ) 

অশোচ থাকিবে অর্থাত তাহারা সর্বদাই অশুচি ।১২০-২১ 

( অশুচি ও পাগীর ) সম্পর্ক হইতেই ব্রাঙ্গণে দোষ 

( অশুচিতা ) উৎপন্ন হয়, নত্ভুব! ব্রীক্ষণ স্বভীবতঃ অশুচি 
নহে; ম্ৃতরাঁং সর্প্রকার প্রযত্তে ত্রাণ অশুচি ও 

পাঁপীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে 1১২২ 

যাহার সাগ্সিক নহে, তাহাদের যদি একটি অশোৌচের 

ূর্বাদ্ধেই পর অশৌচের উৎপত্তি হয় কিংবা এক 
মৃত্যুতে একরাতি এবং (দ্বাদশবতসরের পর) বিবাহের ৰ অশৌচের অন্তিমার্ধে অপর অশোৌচ উৎপন্ন হয়) তবে 

পূর্ব পর্যস্ত জিরাত্র এবং বিবাহের পরে কন্যার খৃত্যু হইলে 
ভর্তৃকুলে ( ব্রাহ্মণের ) দশরাত্র অশৌচ হইবে ।১১৭ 

অদত্তা কন্যা ও বালকের মৃত্যুতে একদিনে শুদ্ধি। 
হইবে ; এবং গুরু, অন্তেবাসী, (ব্রদ্ষচারী শিষ্য ) অনুচান 
( বেদাধ্যায়ী ), মাতুল ও শ্রোত্রিয় (বেদপারদর্শী) ব্রাঙ্মণ- 
গণের মৃত্যুতে এইরূপ একদিনে. শুদ্ধি হইবে। উদ্ধতন 
চতুর্থপুরুষ পযন্ত জ্ঞাতির মৃত্যুতে দশরাত্র, পঞ্চমপুরুষে 
বড় রাত্র, ষষ্ঠপুরুষে চারদিন এবং সপ্তমপুরুষে তিনদিন 
অশোৌচ হইবে ।১১৮-১৯ 

ত্রাঙ্ষণ যদি সাগ্সিক ও বেদজজ হয়, তবে (নিকটতম 

সেরূপ অবস্থায় অশৌচের কিরূপ হইবে-_তাহার ব্যবস্থা 

বল] হইতেছে ।১২৩ 

শাবাশৌচ (মৃতাশৌচ ) উৎপন্ন হইবার পর যদি 
সৃতকাশৌচ (জাতাশৌচ ) হয়, তবে শাবাশৌচের সহিত 

জাতীশৌচেরও অন্ত হইবে; কিন্তু জাতাশৌটকাঁলের 
পূর্বার্ধে বা পরার্ধে যে কোন সময়েই ম্ৃতাশৌচ 
হউক না কেন, জাতাশৌচের সহিত উহার অস্ত হইবে 
না।১২৪ 

পৃর্বোুপন্ন জাতাশৌচের দ্বারা পরবর্তী জাতাশোচের 
এবং পূর্ববর্তী ম্ৃতাঁশোচের দ্বারা পরবর্তী মৃতাশৌচের নাশ 
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আবে মাতুস্ত্রিরাত্রং স্যাৎ সপিগাঃ শৌচবজ্জিতাঃ। 
পাতে মাতুর্দশাহঃ স্তাৎ সপিগানাং দিনব্রয়ম ॥১২৭ 
আ' চতুর্থান্তবে্ আবঃ পাতঃ পঞ্চম-যষ্ঠয়োঃ)। 
অত উর্ধাং প্রসূতিঃ স্যাৎ সুতকং তু যখোদিতম্ ॥১২৮ 
শিশোরভ্যুক্ষণং প্রোক্তং বালস্তাচমনং তথা | 

রজন্বলায়াঃ সংস্পর্শে স্নানমেব কুমারকে ॥৯২৯ 

'আ চূড়াকরণাদ্ বাল আ দস্তাচ্চ শিশুঃ স্মৃতঃ। 
কুমারকস্ত বিজ্ঞেয়ো যাবম্মৌজ্ীনিবন্ধনা ॥১৩০ 
বিবাহ-ব্রত-যজ্ঞেষু ত্বন্তরাম্তসূতকে | 
পুর্বসঙ্কল্পি তার্থানি ভোজ্যানি মনুরব্রবী ॥১৩১ 
বিবাহ-চৌলোপনয়নে যস্ত মাতা রজন্বলা । 
তস্তাঃ শুদ্ধেঃ পরং কার্ধ্যং মাঙ্গল্যং মনুর ব্রবীহ ॥১৩২ 

হইবে ; কিন্ত জাতাঁশৌচের দ্বারা কখনও মৃতাশৌচের 
নিবৃন্তি হইবে না এবং পৃর্বোতুপন্ন ম্বতীশৌচের দ্বারা 
উহার পরাদ্ধে পতিত জাতীশৌচের নাঁশ হইবে না 1১২৫ 

মাতার যদি পূর্বে মৃত্যু হয় এবং উহার পরে অশোচ- 
কালের মধ্যেই যদি পিতারও মৃত্যু হয়, তবে পিতার 

অশোৌচের শেষেই শুদ্ধি হইবে। মাতার অশোৌচ পক্ষিণী 

( ছুইরাঁত্রি ও একদিন ) ব্যাপিনী হইবে ।১২৬ 
গর্ভশাব হইলে মাতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। 

উহাতে সপিগুগণের কোন অশোৌচ হইবে না; কিন্তু 
গর্ভপাত হইলে মাতার দশরাত্র এবং সপিগুগণের ত্রিরাত্র 

অশোৌচ হইবে ।১২৭ 
চতুর্থ মাঁস পধ্যন্ত গর্ভভ্রংশের নাম হইল আব, 

পঞ্চম ও বষ্ঠমীসে গর্ভভ্রংশ হইলে উহাকে গর্ভপাত 
বলে এবং পঞ্চম ও যষ্ঠটমাদের পর উহাকে প্রসূতিই 
( প্রসবই ) বলা হইবে 1১২৮ 

যদি রজস্বলীর সহিত স্পর্শ হয়, তবে শিশুর 
অভ্যুক্ষণে ( পবিত্র জলের ছিটায় ) বালকের আচমনে 
এবং কুমারের সানে শুদ্ধি হইবে ।১২৯ 

জদ্মের পর হইতে দস্তোদ্গেমর পূর্ব পর্যন্ত “শিশু” 
দস্তোদ্গম হইতে চূড়াকরণের পূর্ব পধ্যন্ত “বালক” 
চড়ীকরণ হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত “কুমার” বলিয়া বুঝিতে 

একবিংশত্যহ্ষজ্ঞে বিবাহে দশ বাসরাঃ | 
পঞ্চাহশ্চোপনয়নে নান্দীশ্রাদ্ধং পুরো ভবে ॥১৩৩ 
বিবাহ-ব্রত-যজ্ঞেষু অন্তরাম্বতসূতকে । 
প্রারন্ধে সুতকং ন স্যাদনারন্ধে তু সুতকম্ ॥৯৩৪ 

প্রারস্তো বরণং যজ্জে সম্কল্পো ব্রত-সত্রয়োঃ | 
বিবাহে মাতৃপুর্বং স্তাচ্ছাদ্ধে পাকপরিক্রিয়া ॥১৩৫ 
নিমন্ত্রিতা যদ! বিপ্রে শ্রাদ্ধকর্মমণ্যুপস্থিতে | 
বিধিনা চৈব তুকার্্যং নাশৌচং নৈব সৃতকম্ ॥১৩৬ 
ভুঞ্জানেষু চ বিপ্রেষু সৃতকং জায়তে যদি । 
অন্যগেহোদকাচান্তাঃ সর্বে তে শুদ্ধিমাপ্ুয়ুঃ ॥৯৩৭ 

দেশান্তরে মৃতঃ কশ্চিৎ সপিগুঃ আয়তে যদি । 

ন ত্রিরাত্রমহোরাত্রং সগ্ঃ স্বাত্বা বিশুধ্যতি ॥১৩৮ 

হইবে। বিবাহ, ব্রত ও যজ্ঞ মধ্যে যদি মৃত ও 

জাতাঁশৌচ হয়, তবে পূর্ব সঙ্কপ্পিত বিষয়গুলি ভোগ 
করিতে পারিবে--ইহা মনু বলিয়াছেন ।১৩০-৩১ 

বিবাহ, চুড়ীকরণ ও উপনয়নের অব্যবহিত পূর্বে যদি 
পুত্রের মাতা রজস্বলা হয়। তবে তাহার শুদ্ধির পর 

মাঙ্গলিক কর্্মগুলির অনুষ্ঠান বিধেয়,-ইহ। মনুর 
অভিমত । এরূপ অবস্থায় রজোদর্শনের দিন হইতে 

একবিংশতি দিনের পর যজ্ঞের, দশদিনের পর বিবাহের, 

পাঁচদিনের পর উপনয়নের, এবং পঞ্চমদিনের পর 

নান্দীশ্রাদ্ধের ( আভ্যুদয়িক ) অনুষ্ঠান কর্তৃব্য ।১৩২-৩৩ 
বিবাহ, ব্রত ও যজ্ঞের আরম্ভ হইয়া! গেলে কর্তার 

কোন অশৌচ হইবে না; কিন্তু আরম্ভ না হইয়া 
থাকিলে অশোৌচ হইবে 1১৩৪ 

যন্ঞে বরণ, ব্রত ও যজ্ধে সন্বল্প, বিবাহে নান্দীশ্রান্ধ 
এবং শ্রান্ধে শ্রান্ধান্নের পীকক্রিয়াকেই আরম্ভ বলিয়' 

জানিবে। শ্রান্ধকণ্মানুষঠানের জচ্য যদদি ত্রাহ্মণকে বৃত 
করা হইয়া থাকে, তবে তাহার অশৌচ হইবে না; সে 
বিধিপূর্বক শ্রান্ধের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে ।১৩৫-৩৬ 

ত্রাহ্মণগণের ভোজনের সময় বদি যজমানের অশোৌচ 
হয়, তবে অন্য গুহের জলে আচমন করিলে তাহারা 
গুদ্ধ হইবেন ।১৩৭ 
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দেশাস্তরং তু বিজ্ঞেয়ং ষিযোজনমায়তম্। 
চত্বারিংশদ্ বদস্ত্যন্যে ত্রিংশদন্যে বিপশ্চিতঃ ॥১৩৯ 

বাচো ঘত্র বিভিদ্ধান্তে গিরির্বা ব্যবধায়কঃ। 
মহানগ্যস্তরং যন্র তর্দেশাস্তরণুচ্যতে ॥১৪ ০ 

স্বগোত্রো বান্যগোত্রে ব৷ যদি স্ত্রী যদি বা পুমান্। 
প্রথমেহহনি যো দগ্যাৎ স দশাহং সমাপযে্ড ॥১৪১ 

নির্দশে গুরুপাতে চ কৃতে চৈবোর্ধদেহিকে | 

উর্ধং ত্রিরাত্রমাশৌচং দশাহমকৃতক্রিয়ঃ ॥১৪২ 
আ. ত্রিমাসাৎ ত্রিরাত্রং স্তাণ ষন্মানে পক্ষিণী স্মৃতা। 
অহঃ সংবগ্পরাদর্বাক ততঃ স্ানং মমাচরে ॥১৪৩ 

রাত্রোবেব সমুপন্নে মতে রজসি সৃতকে । 
পুর্বমেব দিনং গ্রাহ্যং যাবম্নোদয়তে রবিঃ ॥১৪৪ 

কোনও সপিগু যদি দেশীন্তরে প্রাণত্যাগ করে, 

তবে তাহ শ্রবণ করিলে সপিগুগণের ত্রিরাত্রের স্থলে 

একরাত্রিই অশৌচ হইবে ।১৩৮ 
কেহ বলেন-যষ্টি যোৌজনের (২৪০ ক্রোশের ) 

পরবর্তী ভূমিই দেশীনস্তর, কেহ বা চল্লিশ যোজনের 
(১৬০ ক্রৌশের ) পরবর্তী ভূমিকে, আবার কেহ বা ত্রিশ 
যোজনের ( ১২০ ক্রোশের ) পরবর্তী ভূমিকেই দেশাস্তর 
বলিয়াছেন ।১৩৯ 

যে দেশে ভিন্ন ভাষা অথবা যে দেশকে কোন পৰত 

ব্যবহিত করিয়াছে কিংবা কোন মহাঁনদীর দ্বারা যে 
দেশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহাঁকেই দেশাম্তর বলিয়া 
বুবিবে 1১৪০ 

সগোব্রই হউক অথবা অসগোত্রই হউক মৃতের 

উদ্দেশ্যে প্রথম দিমে যে ব্যক্তি পিগু দিবে, সেই ব্যক্তিই 
দশদিন পধ্যস্ত তাহার পিগু দিবে ।১৪১ 

একটি অশৌচের দশদিন পর শ্রাদ্ধক্রিয়াসমাপ্তির 
অনস্তর যদি সপিগ্ডের মৃত্যু হয়, তবে শ্রাদ্ধকর্তীর ত্রিরাত্র 

অশোৌচ হইবে, শ্রাদ্ধ করা হইয়া থাকিলে দশরাব্রই 
অশোৌচ হইবে ।১৪২ 

তিনমাস পর্যন্ত ত্রিরাত্র, চতুর্থমাস হইতে যষ্ঠমাঁস 
পর্য্যস্ত পক্ষিণী (ছুই রাত্রি ও একদিন ), একবংসর পর্য্যন্ত 

উদ্দিতে তু যদ সূর্ধ্যে নারীণাং দৃশ্ঠাতে রজঃ | 
জননং বা বিপত্তির্বা যল্যাহস্তস্য শর্বরী ॥১৪৫ 
উষনঃ প্রাগ্রজঃ স্ত্রীণাং বিজ্ঞেয়ং দিনপুর্বকমূ। 
অর্ধরাভ্রাবধিঃ কালঃ সৃতকাদেৌ বিধীয়তে ॥১৪৬ 
রাত্রিং কৃত্ব। ত্রিভাগাং তু দো ভাগে পূর্ব এব তু। 
উত্তরং তু পরং জ্ঞেয়ং যুজ্যতে রুধিরঃ স্মৃতঃ ॥১৪৭ 

রজন্বল! যদি স্নাতা পুনরেব রজন্বলা । 
একাদশদিনাদর্বাগশুচিত্বং ন বিদ্যাতে ॥১৪৮ 

রজম্বলায়াং প্রেতায়াং সংস্কারাদীনি নাচরে। 
উর্ধং ত্রিরাত্রতঃ স্নাতাং শবধন্মেণ দাহয়ে ॥১৪৯ 
যা সত সৃতকী নারী যা মৃতা চ রজস্বলা। 
পুর্ববস্ত্রং পরিত্যজ্য শবধর্মেণ দাহয়ে ॥১৫০ 

একরাত্রি এবং বগুসর অতীত হইবার পর আ্লানমাত্রনাশ্য 
অশৌচ হইবে ।১৪৩ 

রাত্রিতে সৃতক, মৃতক বা নারীর রজোদর্শন হইলে 
পূর্বদিনেই উহারা পতিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 

কিন্তু সৃধ্যোদয়ের পর দি রজোদর্শন, সৃতক বা মৃতক 

(ম্বতাশৌচ ) হয়, তবে পূর্বরাত্রি বা দিন অশোচ 
কালরূপে গণিত ন1 হইয়া সেইদিন ও সেই রাত্রিই 
অশোৌচের আধার-কালরূপে গণ্য হইবে ।১৪৪-৪৫ 

উষাকালে যদি ক্ট্রীলোকের রজোদর্শন হয়, তবে 

পরদিনই রজোদর্শনের কালরূপে গণ্য হইবে । অর্ধরাত্রি 

পর্য্যন্ত কালই পূর্বদিনের মধ্যে অন্তড়ত হইবে। তাহার 
পরবর্তী কাল নহে ।১৪৬ 

অথবা রজোদর্শনে তিনভাগে বিভক্ত রাত্রির দুই 

ভাগকে পূর্ব দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী এক ভাগকে 
পরদিনের মধ্যে গ্রহণ করিবে ।১৪৭ 

একবার রজস্বলা হুইয়া উহার ( চতুর্থ দিনের ) পর 
যদি পুনরায় রজস্বল৷ হয়, তাহা হইলেও একাদশদিনের 
পর সেই নারীর আর অশুচিত্ব থাকিবে না। রজন্বলা 

অবস্থায় মৃত্যু হইলে শবসংক্ষারাদি না করিয়! ত্রিরাত্রির 
পর শবকে স্নান করাইয়া দাহ করিবে ।১৪৮-৪৯ 

যদি অশৌচ অবস্থায় অথবা! রম্মস্বলা অবস্থার ফোন 



দাল্ভ্য-স্মৃতিঃ ১৩ 

অস্তরীক্ষে মতা যে বাহপ্যয্লৌ চাগ্ল, প্রসাদতঃ | 
উদক্যাং সৃতিকীং নারীং চরেঙ্চান্দ্ায়ণত্রয়মূ ৪১৫১ 
স্বাপয়েৎ পঞ্চগব্যেন মৃবত্তিকাভিশ্চ লেপয়ে। 

বংশপাত্রেণ ততস্নানং ততঃ শুধ্যতি সূতিক! ॥১৫২ 
আতুরে স্নানমুণ্পন্মে শতকৃত্বা হানাতুরঃ | 

্বাত্বা স্বাত্বা স্পরশেদেনং ততঃ শুধ্যতি আতুরঃ ॥১৫৩ 

শুনা পুষ্পবতী স্পৃষ্ট। পুষ্পবত্যন্যথা তথা । 
শেধাণ্যহান্ুপনসেহ ঘতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥১৫৪ 

অস্ত্যজৈঃ স্দীকৃতে তীর্থে তড়াগেষু নদীষু চ। 
পিবেহ পানীয়মজ্ঞানাত পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥১৫৫ 
তড়াগ-কুপ-গর্তে তু চণ্ডালাদিবিদূষিতে | 
অপাং শতঘটোদ্ধারঃ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥২৫৬ 

নারীর মৃত্যু হয়, তবে তাহার পরিহিত বন পরিত্যাগ 

করাইয়া! তাহাকে দাহ করিবে ১৫০ 
যাহারা অন্তরীক্ষে, জলে বা অগ্সিতে মার! যাঁয়, 

(এরূপ অপমৃত্্যুজন্য পাপ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত 
করিবার জন্য ) তাঁহাদের উদ্দেশ্যে চান্দ্রয়ণরয়ের অনুষ্ঠান 
করিবে 1১৫১ 

রজন্বলা অবস্থায় মৃত হইয়াছে এমন মৃতা রজন্বল 

নারীকে দাহের পূর্বে পঞ্চগব্যের দ্বারা স্নান করাইয়া 
মুত্তিকালেপন করত বাঁশের পাতায় জল ঢালিয়া স্নান 

করাঁইবে ১৫২ ্ 

অশৌচাদিবশতঃ রোগাদি প্রযুক্ত আতুর ব্যক্তির 
যদি স্ীন করার প্রয়ৌজন হয়, তবে অন্য কোন (সপিগু) 

ব্যক্তি শতবার স্নান করিয়া প্রত্যেকবার স্নানান্তে 

তাহাকে স্পর্শ করিলে এ আতুর শুদ্ধ হইবে ।১৫৩ 

যদি কোন রঞ্জন্বল! নারী কুন্ধুরের দ্বারা কিংবা অন্য 
কোন রজম্বলার দ্বারা স্পৃষ্টা হয়, তবে অশৌচের 
অবশিষ্ট কাল উপবাস করত ঘ্বৃতপ্রাশন করিলে শুদ্ধ 

হইবে ।১৫৪ 

যে তীর্থ (পবিত্র জল), পুষ্করিণী বা নদী অন্ত্যজগণের 

( চাগালাদির ) দ্বার] অধিকৃত, তাহাদের জলম্পর্শ করিয়া 

ছিজগণ পঞ্চগব্যপানে বিশুদ্ধ হইবে ।১৫৫ 

দারাগ্রিহোত্রসংযোগং কুরতে যোহগ্রজে স্থিতে | 
পরিবেত্ত। স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিস্তিস্ত পুর্বজঃ ॥১৫৭ 
পরিবিত্তিঃ পরিবেতী ঘা যা চ পরিবিন্দতি। 
সর্বে তে নরকং যাস্তি দাতৃষাজকপঞ্চমাঃ ॥১৫৮ 

পিতৃব্যপুত্রাঃ সাপত্বাঃ পরনারীস্থৃতাশ্চ যে । 

দারাগ্রিহোত্রধন্মেণ ন দোষঃ পরিবেদনে ॥১৫৯ 

জ্যেষ্টো ভ্রাতা যদাতিষ্ঠেদাধানং নৈব কারয়ে€ু। 

অনুজ্ঞাতন্ত কুর্বাত শশ্বস্ বচনং যথা ॥১৬০ 

আমমাসং ঘতং ক্ষৌদ্রং স্নেহাশ্চ পত্রসম্তবাঃ | 

ক্লেচ্ছভাগুগতা৷ মে বৈ আত্মভাগুগতাঃ শুচিঃ ॥৯৬১ 

পত্রচুর্ণেষষ যন্ভোযং গোরসেষু চ সংস্থিতমৃ। 
ন দৃষ্যং তত্তবেদ্ বারি ইত্যেবং মনুরব্রবীত ॥১৬২ 

কৃপ, পুগ্ষরিণী বা গর্তে (ডোবায়) অবস্থিত জল 

চাঙালাদির দ্বারা দূষিত হইলে উহা! হইতে একশত ঘট 
জল তুলিয়৷ ফেলিয়া ও পঞ্চগব্য প্রদান করিলে তবে 

উহা শুদ্ধ হইবে 1১৫৬ ক 

যে ব্যক্তি জ্যেঠ সহোদর থাকিতে বিবাহ ও 
অগ্রিগ্রহণ করে, সে 'পরিবেত্তা' এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর 
“পরিবিত্তি' বলিয়া অভিহিত হইবে ।১৫৭ 

পরিবিত্তি, পরিবেত্তা, উভয়ের পত়ী, কম্যাদাতা এবং 
যাজক অর্থাৎ পুরোহিত এই পাঁচজনই নরকে গমন 
করিবে ।১৫৮ 

পিতৃব্যপুত্র, বৈমাজ্েয় ভ্রাতা এবং পিতার অসবর্ণ! 
৷ পত্তীর গর্ভজাত পুত্রগণ কনিষ্ঠ হইলেও তাঁহাদের বিবাহে 

পরিবেত্ত্বাদি দৌষ হইবে না।১৫৯ 

জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতা অনুমতি প্রদান করিলে অগ্নির আধান 
করিতে পারিবে এবং তাহাতে উক্ত দোষ হইবে না। 

, আমমাংস (অপর মাংস), দ্বত, ক্ষৌত্র (মধু) এবং 
পত্র হইতে উৎপন্ন স্লেহদ্রব্য এই সকল চাগালপাত্রে 

অবস্থিত থাঁকিলেও নিজপাত্রে আনয়ন করিলেই শুদ্ধ 

হইবে 1১৬০-৬১ 

পত্রচুর্ণের (চূর্ণাবশেষ ) মধ্যে এবং গোছুপ্ধের মধ্যে 
অবস্থিত যে জল, তাহা কখনই অশুদ্ধ হইবে না 



১৪ আধ্য-শান্ 

ংগ্রামে হ্ট-মার্গে চ যাত্রা-দেবগৃহেষু চ। 
মহোতসাহে মহোৎপাতে স্পৃটাম্ৃষ্টির্ন দয ১৬৩ 
দিবা কপিখছায়ায়াং রাত্রৌ দধিশমীযু চ। 
ধাত্রীফলেষু সপ্তম্যামলক্ষনীবসতে সদা ॥১৬৪ 
শূর্ণবাতো নখাদ্ বিন্দুঃ কেশ-বন্্-ঘটোদকমূ। 
মার্জনীরেগুসহিতং হস্তি পুন্যং পুরাকৃতমূ ॥১৬৫ 

ইহা মন্বুর বচন। সংগ্রামে, হট্রে (হাটের মধ্যে ), 
প্রশস্ত পথে, যাত্রীয়,। দেবগৃহে, মহোত্সাহে এবং 
মহোতপাতে সম্পর্শাম্পর্শ জন্য গুদ্ধি বা অশুদ্ধির বিচার 
করিবে না।১৬২-৬৩ 

দিনের বেলায় কপিখবৃক্ষের ছায়ায়, রাত্রিতে দি ও 
শমীবৃক্ষে এবং সপ্তমী তিথিতে ধাত্রীফলে ( আমলকীতে ) 
অলঙক্ষমী বাঁস করে ।১৬৪ 

ূর্ণবাত (কুলোর হাওয়া), নখস্পৃষ্ট জলবিন্দু 

যত্র যত্র চ সন্কীর্ঘ পশ্যেদাত্মানমাতননা 

তত্র তত্র তিলৈর্বোমে গায়ত্র্যা বর্তনং যথা ॥১৬৬ 
ইদং দালভ্যরুতং শাস্ত্রং শ্রাবয়িষ্যতি যো দ্বিজান্। 
সর্পাপবিশুদ্ধাত্মা পুণ্যলোকমবাগুয়াৎ ॥১৬৭ 

॥ ইতি শ্রীদাল ভ্যপ্রোক্তং ধর্মশান্্রং সমাপ্ম্ ॥ 
॥ শুভস্ুয়াৎ॥ 

কেশ, বন্ত্ব ও ঘটের জল এবং মার্ডনীনিক্ষিণ্ত ( ঝাঁটার ) 
জল-_ইহাদের স্পর্শ বা পানে পর্বপুণ্য ন্ট হয়।১৬৫ 

যখনই নিজের শরীরকে অশ্ুদ্ধি বা পাপের দ্বারা 
আক্রান্ত মনে হইবে, তখনই গায়শ্ীমনত্রে তিলহোম 
করিলেই বিশুদ্ধ হইবে ।১৬৬ 

মহযি দাল্ভ্যকৃত এই শান্তর যে ব্যক্তি দ্বিজগণকে শ্রবণ 
করাইবে, মে সকল পাপ হইতে নিরমুক্ত হইয়া পুণ্যলোক 
প্রাপ্ত হইবে 1১৬৭ 

মহধি দাল্ভ্যকিত ধশ্মশাস্ী সমাপ্ত । 
পণ্ডিত পরীমন্সিরঞকনস্বরূপত্রক্ষটারি-নবতীর্ঘকৃত দাল্ভ্য-স্মুতির বঙ্গভা ষামুবাদ সমাণ্ 



ক-ি 
পগ্ডিত- শ্রীমন্নিরগুনন্রূপব্র্গচারি-নবতীর্থকুত- 

বঙ্গভাষানুবাদসহিতা 





কু-মৃতি 
পণ্ডিত-_-ভীমনিবঞ্জনম্বরূপত্রক্ষচারি নবতীর্ঘক তবঙ্গভাষানুবাদসহিতা 

কথং নত্বা মহাভাগং মুনয়ে। ব্রহ্মবিতমাঃ | 

যুগভেদপ্রভেদেন সর্বধর্মান্ সনাতনান্ ॥১ 

পপ্রচ্ছুরখিলজ্ঞপ্তযে লোকানাং হিতকাম্যয়। | 
কথ্ণ বেদবিদাং শ্রেষ্ঠ সর্বলোকহিতায় বৈ ॥২ 
সর্ববৈদিককৃত্যানাং মুখ্যামুখ্যগুণাগুণম্ | 
প্রবিভজ্য সমাসেন স্ম্পষ্টং কথয়ন্ব নঃ ॥৩ 

মুখ্যং কল্পমমুখ্যঞ্চ গৌণং কা ম্যমিয়ন্তমঃ | 
এবমেতত্তথা নো চে সাধ্য সাধ্যে চ তৎপরম্ ॥8 

চিতং সপ্তস্তত্র তত্র সংগ্রহেণানুবিস্তরম্। 

স্থম্পৃ্টং স্থুলভং তুল/বোগযোগ্যং তথা বদ ॥৫ 

ইতি পুষ্ট ব্র্মনিষ্ঠ ইদং প্রোবাচ তান্ প্রতি । 
পৃষ্টং ভবস্তিঃ পরমং রহস্ং স্বর্গসাধনম্ ॥৬ 

বংশীবাঁদনবাদবাদনপটো ! রাধালিসন্মোহন ! 

গোপীস্বাস্তনিতা স্তমোহনকরী যা মাধুরী মাধুরিন্! 

সা ভূয়াম্মম মৌহমোহনকরী মাঁয়াপহারীশ্বরী 
কঞ্:প্রেমন্ত্রধান্ধারিন্থতরী শ্রেয়ন্করী শেষতঃ ॥ 

মহথ্বি কথ্থের নিকট বেদবিত্তম মুনিগণ উপস্থিত হইয়া 
সকল মানুষের হিত-কামনায় সকলের অবগতির জন্য 

তাহাকে যুগভেদে সকল গরকার সনাতন ধর্ম সম্বদ্ধে 

জিজ্ঞাসা করিলেন,_“হে বেদবিদগ্রগণ্য মহধি কণ্ব! 
আপনি কৃপ। করিয়। সর্বলোকের হিতের জদ্য মুখ্য ও গৌণ, 
দগ্ড1ণ ও নিগুণরূপে সকল বৈদিক কর্ম্মগুপ্ির বিভাগ 
করত সংক্ষেপে ও স্ুষ্পষ্টভাবে আমাদের নিকট বর্ণন। 

করুন। মুখ্য, অমুখ্য ও গৌণকল্পে কর্ম কিরূপ হইবে ? 
কাম্য কর্্দ কি? কত প্রকার কর্ম আছে? এইরূপ 

হইলে কণ্ঠ করিবে; এইরূপ হইলে কন্ম করিবে না। 

চিন্ত কিরূপে শুন্ধ হইবে, কিরূপে হইবে না? কোন্ 
কর্মের মছিত কোন্ কর্মের তুল্যযোগ আছে এবং মাই। 

৩৭ 

চিত্তশুদ্ধিকরং ব্রহ্গজ্জানকারণমগ্ত বৈ। 
ন শক্যতেহন্যৈরেতদ্ধি বক্ত,ং শ্রোতৃঞ্চ কৈশ্চিছু ॥৭ 
অথাপি বঃ প্রবঙ্ষ্যামি ধর্মপারং শ্রুতীরিতম্ । 
মুখ্যামুখ্যে বিভজ্যৈব চিন্তপুর্বং দ্বিজোন্তমাঃ ॥৮ 
ক্রিয়া কর্তা কারযিতা কারণং ত্ফলং হরিঃ। 
সর্বমীশ্বরমেবেতি বুদ্ধি্বস্ত সদা স্থিরা ॥৯ 
স এব কৃতকৃত্যো হি স তুজ্জানস্ত ভাজনমৃ। 

শকৃতম্ত চ কার্ধ্যস্ বৈগুণ্যং নেব জায়তে ॥১০ 
কদাচিদ্দপি কেনাপি নাত্র কাঁধ্যা বিচারণা | 

য্কিঞ্চিদ বা কৃতং তেন পারমেশ্বরতুষ্টয়ে ॥১১ 

তদক্ষম়মমোঘং স্যাদ্ ব্রঙ্গজ্ঞানৈকন্মাধকমূ্ 
যথা শান্ত্রকতঞ্চ স্যাদশাস্ুকতমপ্যলঘ্ ॥১২ 

এই সকল বিষয় শান্ত্রের বিভিন্ন স্থানের উপদেশ 

হইতে নঙ্কলনপূর্বক বিস্তারিতভাবে সহজবোধ্য করিয়া 
স্ুষ্পষ্টরূপে আমাদিগকে উপদেশ করুন।১-৫ 

এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রন্ধনিষ্ঠ মহর্ধি কথ্থ সেই 
মুনিগণের প্রতি বলিলেন,_-আপনারা আমাকে এমন 

বিষয়সমূহ জিজ্াসা করিয়াছেন, যাহা পরম গোপনীয়, 
সগনাধন, চিত্তশুদ্ধিকর এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন। ধাহারা 

বেদার্থবেত্ত। নহেন, তীহারা এই সকল বিষয় যেমন 
জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, তেমনই উপদেশও করিতে 

পারেন না। হে ধিজোত্তমগণ! এখন আমি আপনাদের 

নিকট বোপ্রতিপা্চ সারভূত ধর্ম সমূহ মুখ্য ও অমৃখ্য- 
বিভাগক্রমে চিত্তশুদ্ধির উপায় সহ বর্ণনা! করিব ।৬-৮ 

ক্রিয়া, কর্তা, কারয়িতা, কারণ এবং কন্মের ফল 
এসকলই শ্রীভগবানের স্বরূপ--এইরপ বুদ্ধি যাহার 
সর্বদা স্থির থাকে, সেই পুরুষই কৃতকৃত্য, সেই জ্ঞানের 

অধিকারী; তাহার কৃতকন্দে কখনও বৈগুণ্য হয় 



২ আধ্য-শাঞ্ 

পরমেশ্বরতুষ্ট্যর্ঘরুতং তম্মাতথা চরে । 
তস্মাদেবাণু সর্বত্র পরমেশ্বরতুষ্টয়ে ॥১৩ 
করিষ্তে কর্ম চেত্যুক্ত। সর্বকর্মাধ্যুপক্রমেণ্। 
পরমেশ্বরশব্দং যে ত্যক্তান্যং শব্দমুভ্মম্ ॥১৪ 

কর্মাদিষু প্রকুর্বস্তি তানি বৈগুণ্যমাগ্র, যু 
সদ্য এব ন সন্দেহস্তম্মাত্তং তাদৃশং শিবম্ ॥৯৫ 

পরমেশ্বরশব্দং যে কর্মাদিষু সমাহিতৈঃ | 
প্রবদেদ্ বৈদিকৈঃ সিদ্ধিব্র্গশব্দং তথা সদা ॥১৬ 
স্্রীশব্দপুর্বকং নিত্যং তাবন্মাত্রেণ সা' ক্রিয়া । 
সম্যক্কৃতা দোষশুন্যা। সর্বলক্ষণভূষিতা ॥১৭ 

সর্বাঙ্গোপাঙ্গনহিতা। সর্বমন্ত্রকৃতা ভবেশ | 

দেশকালশ্চ বক্তব্যঃ কর্মাদে প্রত্যহং দ্বিজেঃ ॥১৮ 

তত্র দেশাখিলানাঞ্চ মেরুদক্ষিণভাগগঃ | 
যট্পঞ্চাশতপ্রভেদেন কথিতস্তং তথা বদে€ ॥১৯ 

না এবং কেহ চেষ্টা করিয়াও তাহার কন্মে বৈগুণ্য 
উত্পাদন করিতে পারে না ইহাতে সন্দেহ নাই। 

এরূপ ব্যক্তি পরমেশ্বরের তুষ্টির নিমিত্ত যাহা কিছু 
অনুষ্ঠান করিবে, তাহাই অব্যর্থ ও অক্ষয় হইয়া 

্র্মাজ্কানের কারণ হইবে। যথাশান্্র করা হউকবা না 

হউক, "পরমেশ্বরের তৃষ্টির জন্যই আমি অণুমাত্র কর্ম 
অনুষ্টান করিব'__এইরূপ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করিলে সকল 
কর্মই পূর্ণকলপ্রদ হইবে ; এজন্য সর্বদাই পরমেশ্থরের 
তুষ্টির উদ্দেশ্যেই সকল কন্ন অনুষ্ঠান করিবে। 
যাহারা পরমেশ্বরের বাচক শব্দ ভিন্ন অন্য উত্তম 

শব্দও কর্ম্মসমুহে প্রয়োগ করে, তাহাদের সেই সকল 
কর্মে বৈগুণ্য উৎপন্ন হয় সন্দেহ নাই। এজন্য যাহারা 

একা গ্রচিত্ত বৈদিকগণের দ্বারা কণ্মে পরমেশ্বরের বাচক 
শব্দের পূর্বে শ্রী-শব্ যোগ করিয়া উচ্চারণ করায় অথবা 
ব্রন্মশবদ ব। ব্রন্মের বাচক “ও তসত্, ইত্যাদি শব্দ পাঠ 

করায়, উহাতে তাহাদের সেই কম্ম সকল দোষশূন্য, 
সর্বলক্ষণ-সমহ্থিত, সাঙ্গোপাঙ্গ ও সবমন্ত্রকৃত হইয়া সিঙ্ি 

প্রদান করে ।১৪-১৭ 

ঘ্িজগণ প্রত্যহ কণ্মের প্রথমেই ( সন্কল্লবাক্যে ) দেশ 

জন্বুদ্বীপং ভারতস্তয বর্ষং ভারতখণ্ডকম্ । 
সর্বসাধারণং প্রোক্তমিদং সম্কল্পমাত্রকে ॥২০ 

ষন্মিন দেশে স্থিতে। মর্ত্যস্তং দেশং স্বগৃহাবধি। 
সমুচ্চরেৎ পৈতৃকেষু নান্যাত্রৈব বিদ্বুধাঃ ॥২১ 
গণ্ুক্যা অপি গঙ্গায়া নর্মদায়াস্তঘৈব চ। 
গোদাবর্ধ্যাশ্চ কৃষ্ণায়াঃ কাবের্্যাশ্চ ততঃ পরম্ ॥২২ 

তাস রপণ্যাশ্চ সেতোশ্চ মধ্যভাগে পঠেদ্ধি সঃ. 
কালং পরার্ধং প্রথমং কল্পং মন্বস্তরং যুগম্ ॥২২ 

তৎপাদং সংবগসরং মাসম্বতুং পক্ষং তিথিং ততঃ 
ক্রমাদ্ বারেণ সংযুক্তং সমুচ্চার্ধ্য চ তাদৃশে ॥২৪ 

সপ্তম্যন্তেন চ তিথো করিষ্যামীতি কর্মণঃ। 
নামোচ্চা্য বদেদেবমেতৎ সন্কল্পমুচ্যতে ॥২৫ 

ংবসর খতুর্মাসো যুগঃ পক্ষস্তিথিস্তথা | 
ত এতে কালভোঃ স্থ্যশ্চন্দ্রগত্য। সনুদ্তবাঃ ॥২৬ 

ও কাল উল্লেখ করিবে । মেরুর ( স্রমেরুর ) দক্ষিণভাগে 

অবস্থিত ষট্পঞ্চাশসংখ্যক (ছাগ্লান্ন) ভূমিকেই দেশ 
বলে।৯-১৯ 

ভারতীয় মনুষ্যমা্রই জঙ্মুদ্বীপ এবং উহার অন্তর্গত 

ভারতবর্ষের নাম উল্লেখ করিবে । পৈতৃক-কণ্মে নিজ 

গৃহ পধ্যন্ত নিজের বাঁসভূমিরপ (বঙগদেশ প্রভৃতি ) 

দেশেরও উল্লেখ করিবে, অন্যকণ্মে নহে ।২০-২১ 

তত্তদ্দেশস্থ গণ্ডকী, গঙ্গা, নর্মমদা, গোদাবরী, কৃষ্া, 

কাঁবেরী, তাত্পণী? সেতুবন্ধ প্রভৃতির নাম সঙ্কল্লের 

মধ্যভাগে উল্লেখ ই |২২ 

কালের মধ্যে প্রথম পরাদ্ধের, পরে বল্প। মন্বস্তর, যুগ, 

যুগপাদ, বণুসর, মাঁস, খতু, পক্ষ ও তিথির নামের সহিত 

বারের নাম যোগ করিয়া সপ্তমীবিভক্ত্যস্ত করিয়া পাঠ 

করিবে এবং উহার পর নিজের নাম-গোত্র উল্লেখপূর্বক 
“করিষ্যামি' বলিয়া শেষ করিবে। ইহাকেই সঙ্কল্ল 

বলে ।২৩-২৫ 

চন্দ্রের গতি অনুসারেই বশুসর, খতু, মাস, যুগ, পক্ষ, 
তিথি প্রভৃতি কালসমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; (ভুতরাং 



কথ্-স্থৃতিঃ ৩ 

যাবশুকলাশ্চন্দ্রমলঃ প্রথম যাবদীরিতা | 
বৃদ্ধি-ক্ষযাভ্যাং তাবত্ত, প্রথমেত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥২৭ 
এবং সর্বেইপি তিথয়ো জ্রেয়াঃ পঞ্চদশাপি বৈ। 
স্বরগীতশ্ত চন্দ্ন্ট কলারৃদ্ধিক্ষয়ৌ স্মৃতৌ ॥২৮ 

ঘটিকাযষ্টিসাধ্য। হি প্ররুত্যাথাপি ত্পরমূ। 
অতিরুদ্ধি-ক্ষয়-সমগতিভেদৈস্ততৃতুদা তদা ॥২৯ 
যামার্ধ-যাম-ঘটিকা-ছ্ি-ত্রি-পঞ্চক্ষণাদয়ঃ | 
ব্যবস্থারহিতাশ্চ স্থ্যস্তিথ্যাদীনাং নিশাপতেঃ ॥৩০ 

তম্মাৎ সর্বেষু চাব্দাদিকালভেদেষু চন্দ্রমাঃ | 
এক এব ভবেশু কর্তা নান্যঃ কশ্চন চোদিতঃ ॥৩১ 

ূর্ধ্যাদীনাং তু কর্তৃত্বমুপচারাৎ প্রকীতিতমৃ। 
বস্ততস্তচ্চ কর্তৃত্বং যাথার্থ্যাত্ত, বিধোর্মতম্ ॥৩২ 
তম্মাম্মানস্তর চান্দ্রোহযং সর্ববৈদিককর্মন | 
পরিগ্রাহ্থো ভবেন্নুনং তেন মানেন বৈদিকঃ ॥৩৩ 

এখানে মনে রাখিতে হইবে-_পূর্বোক্ত বসরাদি শব্দ 
চান্দ্র বসরাদিরই বাঁচক )।২৬ 

শুরুপক্ষে বৃদ্ধিক্রমে এবং কৃষ্ণপক্ষে হাঁসক্রমে চন্দ্রের 

প্রথম কলা যতক্ষণ আবস্থান করে, সেই কালকেই 
প্রথমা অর্থা প্রতিপৎ তিথি-__ইহ1 (জ্যোতিবিদ) 
পণ্ডিতগণ বলেন । এইভাবে এক এক কলার বৃদ্ধি ও 

হাঁস ক্রমে দ্বিতীয়াদি তিথি হইতে পঞ্চদশী ( পৃণিমা ও 
অমাবস্। ) পধ্যস্ত তিথিসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাঁকে। 

দেবগণ চন্দ্রের স্ধা পান করেন বলিয়াই চন্দ্রের এইরূপ 

হ্বাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।২৭-২৮ 

ইহ] ছাড় অতিবুদ্ধি, অতিক্ষয়, ও সমগতি ভেদে 

এ তিথিরূপ কালও আবার ষ্টিসংখ্যক ( ষাট) ঘটিকণয় 

(দণ্ডে) বিভক্ত হইয়া যাম (প্রহর), যামার্দ 
(প্রহরার্ধ ), ঘটিকা, ছুই, তিন, পঞ্চক্ষণ প্রভৃতি 
অনিয়মিত নানীভাঁগে চন্দ্রের কলাসমূহ গণিত হইয়া 
থাকে ।২৯-৪৪ 

স্থতরাং বুসরাদি সকল কালের একমাত্র কর্তা চন্দ্র, 

অন্য কেহ নহে। সূর্য্যাদির কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া ষে 
সৌরমসাদির ব্যবহার হয়, উহ৷ উপচারিক অর্থাৎ গৌণ। 

তম্মাৎ সর্বাণি কর্মাণি নিত্যনৈমিতিকান্যপি | 
পৈতৃকাণ্যপি দৈবানি যানি কান্যখিলান্যপি ॥৩৪ 
্রান্ত প্রযুক্তানি বিনা চন্দ্রেণেব সমাচরেত। 
ক্রিয়মানেহন্যথ! তশ্মিন্ যন্মিন্ কম্মিং্চ কর্মণি ॥৩৫ 

পক্ষ-মাসতুর্ভেদঃ স্যাতম্মাৎ সন্কল্প এব সঃ। 

অন্যঘৈব ভবেঙ্ন,নং তম্মাত্বকর্ম কেবলম্ ॥৩৬ 
অন্যৈবং কৃতং স্যাদ্ধি তেন তত্ব, বিনশ্ঠতি | 
কালভেদকৃতং কর্ম তম্মান্ন্ন তথাচরেৎ ॥৩৭ 

যুগাব্দ-মাসত্ -পক্ষ-তিথয়স্তত্র মুখ্যতঃ | 
চান্দ্রম।নে সন্ভবন্তি কৃপ্তাশ্চ নিয়তাঃ পুনঃ ॥৩৮ 

যত্র তে কথিতাঃ সন্তিরন্যে হানিয়তাঃ কিল। 

ক্রাস্তয়ো নিখিল! ঘে চ নিশ্চয়াগমবজিতাঃ ॥৩৯ 

তেষাং মাসত্বনামেদং মুখ্যতস্ত ন সম্ভবেত । 

মাসাদিমধ্যান্তলক্মমরাহিত্যেন তথোদিতম্ ॥৪০ 

বস্তুতঃ এ সকল কালে চন্দ্রের কর্তৃত্বই যথার্থ--ইহা৷ 

পপ্ডিতগণের মত 1৩১-৩২ 

এইজন্য সকল বৈদিককর্মেই চান্দ্রমানানুসারেই 

কালকে গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, চান্দ্রমানানুসারেই 

বৈদিকত্ব সিদ্ধ হয়।৩৩ 

সেইহেত সংক্রীন্তিকৃত্য-ব্যতিরেকে নিত্য, নৈমিত্তিক 
সকল কর্ণ এবং পৈতৃক ও দৈব-কম্ম চান্দ্র মাস, পক্ষ, 

খতু, তিথি প্রভৃতির অনুসারেই অনুষ্ঠান করিবে; 
নতুবা কালাত্যয় হইয়া কর্ণসমূহ পণ্ড হইবে । সৃতরাঁং 
চান্দ্রমীন ভিন্ন অন্যমানে গণিত কালে 'কর্ষ করিবে 

না ।৩৪-৩৭ 

সাধুগণ বলিয়াছেন,_বেদাঁদি শীক্ক্ে যে যুগ, অব্য, 

মায়, খতু, পক্ষ, তিথি প্রভৃতির উল্লেখ আছে, উহাঁরা 
মুখ্যতঃ চান্দ্রমানেই সস্তাবিত হয়; সৌর প্রভৃতি 
মানান্তরে সংক্রীন্তিভিন্ন যে কালের গণনা আছে, উহা 

অনিয়ত এবং শাস্ত্রবিরুন্ধ । স্থৃতরাং সৌরমাসাদি মুখ্য 
মাসরূপে গণ্য হইতে পারে না, কেন না মাস শবের 
লক্ষণ উহাতে গমন করে না 1৩৮-৪৭ 
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তথাহি তগুসম্যগেব প্রকৃতেহপ্যনিরূপ্যতে | 
ইন্দ্রমী হুয়তে ঘত্র মাসাদিঃ সংপ্রকীতিতঃ ॥৪১ 
অগ্নীষোমে স্থিতৌ মধ্যে সমাপ্ত পিতৃ-সোমকৌ 
কিঞ্চ তম্মামপর্যায়শব্দানাং তদনন্বয়াত ॥৪২ 

ন রাশয়ে। মুখ্যমাসান্তে হীমে কথিতাঃ শিবাঃ। 
চৈত্রাদয়ে! দ্বাদশাপি ন তু মেষাদয়স্ত তে ॥৪৩ 

মাসসামান্যশব্দাঃ স্থ্যস্তে চৈতেষু ভবন্তি হি। 

তানপুযুদাহরিষ্যামি স্পষ্টার্থং তত্র সাম্প্রতম্ ॥৪8 
দর্শান্তঃ পুণিমামধ্য খত্বর্ধঃ প্রতিপন্মুখঃ। 
ত্রিংশভিথিঃ পক্ষযুগং কৃৎআবক্ষয়বুদ্ধিকঃ ॥8৫ 
মাসবাচকশব্দাঃ স্ত্যস্ত ইমে তত্র নো তরামৃ। 

সৌরমানে প্রবর্তন্তে মাসেযু কিল সর্বদা ॥৪৬ 

সর্বে মেষাদিশব্দান্তে রাশীনাষেব বাচকাঃ। 
সমাসানাং মুখ্যতো বে গুণতশ্চে কদাচন ॥৪৭ 

মীস-শব্ধের লক্ষণ কেন সৌরমাসাদিতে গমন করে 
না, তাহাই এস্থলে বলিতেছি। যে কালে ইন্দ্র ও অগ্নির 

হোম করা হয়, তাহাকেই মাসের আদি যে কালে 

অগ্নি ও সোমের (চন্দ্র ) হোম করা হয়, তাহা মাস মধ্য 

এবং যে কালে পিতৃ-দেবতাগণ ও সোমের হোম করা 

হয়, তাহাকে মাসাস্ত কাল বলা হয়। অধিকন্তু মাসের 

পর্ষ্যায়শব্দগুলিরও (সৌরমাসে সমন্বয় হয় না, এইজন্য 

রাশিসমূহ মুখ্যমীসের কারণ হইবে না।৪১-৪২ 
মাঁসবিশেষের মাঁমসমুহও মেষাদি ঘটিত মা হইয়া 

চিত্রা প্রভৃতি নক্ষত্রেঘটিত হওয়ায় মেষাদি রাশিগুলি 

মীসসামাচ্যের বাচক হইতে পারে মা, এইজন্য মাসের 

পূর্ণ বিবরণ স্পট করিয়া বলিতেছি ।৪৩-৪৪ 
অমাবস্যার পরবর্থী প্রতিপদ্ তিথি হইতে পূর্ণিমাকে 

তদ্বাচকত্বকার্য্যায় ভবস্তি কিল তাবত|। 
কথং তে মুখ্যমাসাঃ স্থ্যস্তবৃদ্ধয়মৃতুরীরিতঃ ॥৪৮ 
শ্ষটকং বশসরঃ প্রোক্তস্তম্মাদব্দমৃতুং ততঃ । 

মাসং পক্ষং তিথিং চাঁপি মার্গেণানেন সম্ভতমূ ॥৪৯ 

সম্যগালোচ্য সন্কল্নে ব্যত্যাসে ন ভবেদ্ যথা । 

তথা সমুচ্ছরেৎ সর্বানন্যুনানতিরিক্ততঃ ॥৫০ 

তিথ্যাদীন্ যদি সঙ্কল্পে ব্যত্যাসেনোচ্চরেতৃদী | 

পুনঃ কুর্ঘযাত্, ততকর্ম নং তত্তেন তাবতা ॥৫১ 
স্নানদ্বয়ে নিত্যমেব সন্কল্পং সম্যগাচরেৎ। 

কালাদীন্ প্রবদেচ্চাপি ত্বরন্ যদি তদা পুনঃ ॥৫২ 
সম্প্রাপ্তাম্মদ্দ,রিতক্ষযদ্বারেতি ততঃ পুনঃ । 
পরমেশ্বরতুষ্ট্যর্থং করিষ্বামীতি বা বদেশ ॥৫৩ 
করিষ্যে বেতি ব! নিত্যং নিত্যকর্মস্থ কেবলম্। 
অলমেতাবদেবেতি রহস্তং শ্রুতি চোদিতম্ ॥৫৪ 

লক্ষণাঁর দ্বারা উহারা মাসকেও বুঝায়, তথাপি তাহাতে 

উহাদিগকে মাসের বাঁচক শব্দ বলা যাইতে পারে 
না ।৪৭-৪৮ 

পূর্বোক্ত প্রকাঁর মুখ্য চান্দ্রমীসদ্ধয়ে একটি খত, ছয় 
খতুতে এক বশসর। এইভাবে বশসর, খু, মাঁস, পক্ষ, 
তিাঁথ প্রভূতিকে চীন্দ্রমীনে গণনা করত উহাদের যাহাতে 

ব্যতিক্রম না হয় এবং নুমাধিক্য না হয়__এইভাবে 
সঙ্কল্পবাক্য উচ্চারণ করিবে ।৪৯-৫০ 

যদি সন্থল্লবীক্যে তিথি প্রভৃতির ক্রমভঙ্গ বা ন্যুনীধিক্য 

হয়, তবে কর্ণ পণ্ড হইবে এবং উহার পুনরায় অনুষ্ঠান 
করিতে হইবে ।?১ 

প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন কালীন ন্নানদ্বয়ে সম্যক্রূপে স্বল্প 
করিবে এবং সঙ্কল্ে কালাদিরও উল্লেখ করিবে ; যদি 

মধ্যবর্তী করিয়া অমাবস্যা পর্যান্ত যে ছুই পক্ষের ত্রিশটি | শীন্রতাঁবশতঃ প্রমাদের আশঙ্কা থাকে, তবে “সম্প্রাপ্তাশ্ম- 
তিথি, যাহা প্রতিটি খতুর অর্ধভাগ এবং যাহা! সংবশুসর- | 
ব্যাপী হাস:ও বৃদ্ধিক্রমে আবন্তিত হইতেছে, উহা! মাস- 

পদের বাঁচা কিন্তু সৌরমানের মাস নহে ।৪৫-৪৬ 

মেষ, বুষ প্রভৃতি শব্দগুলি মুখ্যতঃ সৌরমাসাখিতিত 

রাশিগুলিরই বাচক। কখনও যদি গৌনী বৃত্তি অথবা 

দুংরিতক্ষয় দ্বারা” অর্থাত পূর্ষোচিত আমাদের সকল 

পাঁপক্ষয় দ্বারা এই অংশটুক সঙ্বল্লের অন্তর্ভূক্ত করিবে 
অথবা “পরমেশ্বরের তৃষ্টির কামনা করিয়া কর্ম করিতেছি” 
_-এইভাবে সঙ্ল্ল উচ্চারণ করিবে ।৫২৫৩ 

অ্বকীয় কল কামনায় “রিষ্যে আর পরকীয় ফজা 
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যত্র যক্রোচ্চার্ধ্যতে সঃ শব্দোহয়ং পরমেশ্বর | 

শ্রীশবস্তত্র তত্র স্যাদন্যথা শুভভাঙ্ ন তু ॥৫৫ 
শস্তুঃ পুণ্যশিবশ্রীভিরাগ্যন্তঃ কালকীর্তশাৎ 
ভবস্তি শ্রীশুভাবাসাস্ত য়াদেতাস্তদা বদেৎ ॥৫৬ 

অশৌচপ্রোক্তশস্ত+দি শব্দানাং শ্রচতিমাত্রতঃ। 
অশৌচমধ্যে যদি তান্ শ্রীশন্তৃশুভপুণ্যকান্ ॥৫৭ 
বৃদ্ধিরেব ভবেম্ন.নং তম্মাভ্তানপি যত্তুতঃ। 

প্রসমীক্ষ্য ত্যজেমুনমন্যথানর্ঘ এব বৈ ॥৫৮ 
ভবেদেব ন সন্দেহ? অতস্তানত্র সম্ত্যজেগ। 
নৈমিন্ভিকেষু সর্বত্র সর্বেম্ণপি শুচির্যতন্ ॥৫৯ 

দেশং কালবিশেষাংস্তান্ সম্কল্পে প্রবদেদ্ ভূশম্ । 

উক্তিরেব হি সঙ্কল্পঃ কর্মাদিষু ন মাননঃ ॥৬০ 

সভাভ্যনুজ্ঞা চ প্রাবশ্ঠকী দক্ষিণ। চ সা। 

তিথিভেদাম্মাসভেদাৎ পক্ষভেদাদূতোস্ত বা ॥৬১ 
অব্দভেদাঁৎ কর্ম নষ্টং প্রবদেম্নাত্র সংশয়ঃ | 
ভেদে নামাত্র সঙ্কল্পে তথোক্তিরিতি ততন্মৃতম্ ॥৬২ 

কামনায় 'করিষ্যামি' শব্দ সঙ্ল্লের অস্তে উচ্চারণ করিবে। 

নিত্য কর্মে কালার্দির উল্লেখ না করিয়া! “অমুকগোত্রা- 

হমিদং কর্ণ করিষ্যে” এইটুকুই মাত্র বলিবে ; অথবা সক্বল্প 

করিবার প্রয়োজনই নাই-_ইহাই শরতি রহস্য 1৫৪ 
যেখানেই পরমেশ্বরের বাচক কোন শব্দ উচ্চারণ 

করিবে, সেখানেই উহার পূর্ধে শ্রীশব্দ যৌগ করিবে । 
নতুবা শুভ ফল হইবে না 1৫৫ 

যে ব্যক্তি কর্ম্মকালে শিশু, শ্রী, পুণ্য শিব 
প্রভৃতি শব্দ আদি ও অস্তে উচ্চারণ করে, সে জী ও 

মঙ্গলের আলয় হইয়। থাকে । সুতরাং কম্মকালে আগ্াস্তে 
এ সকল নাম উচ্চারণ করিবে ।৫৬ 

অশোচি-ব্যক্তি কোন অশোচি-পুরুষের উচ্চারিত 
শিব; শঙ্তু প্রভৃতি শব্দ শ্রবণ করিলে অথবা স্বয়ং উচ্চীরণ 
করিলে তাহার অশৌচ বুদ্ধিই পাইতে থাকে; স্বৃতরাং 

সে কখনও এ সকল শব্দ এ অবস্থায় উচ্চারণ করিবে 
না, করিলে অনর্প-হুইবে ইহাতে কোন সংশয়নাই। 

নৈমিপ্ডিকাঁদি সকল কর্মেই সর্মত্র শুচি হইয়া সন্কল্লে 

অয়নস্য প্রভেদোক্তিরে্ন দোষায় তবে কিল। 

যতোহয়নস্ত সততং কণ্তির্নাস্তি ততন্তথা ॥৬৩ 

মেষাদীনামনেনৈব নক্ষত্রস্য চ সর্বদা । 
প্রভেদৌক্তৌ ন দোষোহস্তি তেন তেষাং কদাচন ॥৬৪ 
উক্তিরাবশ্যকা নেতি সঙ্কল্লে শ্ুতিরাহ ছি। 

তন্মাদব্দমবতুং মাসং পক্ষং তস্ত তিথিং বিশাম্ ॥৬৫ 

সঙ্কল্পে হত্যজন্ সর্বান্ প্রবদেৎ সর্বকর্মস্থ ৷ 
এতেষামন্যথোক্ডো৷ চে সঙ্কল্পে তচ্চ কর্ম ৰৈ ॥৬৬ 
নষ্টমেব প্রভবতি তেন তচ্চ পুনশ্চরেগু। 
অন্যথা দোষমাপ্পোতি নাত্র কাঁ্ধ্যা বিচারণ| ॥৬৭ 
শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতং কর্ম বিহিতং বৈদিকম্তয যু। 
তদ্ুক্তেনৈব মার্গেণ কর্তব্যং নান্যথা চরে ॥৬৮ 
মি প্রমাদেন কৃতমন্যথ! শান্বস্্নঃ| 

তস্ত তদ্দোষশাস্ত্যর্থং সগ্যশ্চিত্তং শ্রুতীরিতয্ ॥৬৯ 

স্বৃত্যুক্তং বাথ সূত্রোক্তং পুরাণোক্তমথাপি ব!। 
সমাচবেদ্ বিধানেন ভক্তিশ্রদ্ধাপুরঃসরম্ ॥৭০ 

কালাদির প্রবেশ করাইবে। স্পষ্টতঃ উচ্চারণ করাই 
কন্দে স্বল্প নামে অভিহিত, মানস সঙ্কল্প নহে ।৫৯-৬০ 

কর্্মসমূহে সভাস্থ ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ পরম 

আবশ্টক। যদি সঙ্কল্লে বৎসর, খতু, মাস, পক্ষ, তিথি 

প্রভৃতির ভেদ হয়। তবে কণ্ম নষ্ট হইবে__সন্দেহ নাই; 

এখানে 'ভেদ' শব্দের অর্থ তথোক্তি অর্থাত তিথ্যাদির 

অনুক্তি বা বিপরীতোক্তি ।৬১-৬২ 

কর্মে অয়নের ভেদ দোষের নহে, কারণ নিয়মিত 

ভাবে অয়নের উল্লেখের বিধি শান্ধে পাওয়া যায় না। 

এইরূপ মেষাদি রাশি ও নক্ষত্রেরও নিয়ত উল্লেখ 

শান্্রুবিহিত নহে, এইজন্য সন্কল্লে উহা ভেদ বা অনুক্তি 

হইলেও কর্ম্ম নষ্ট হইবে না_ইহাই বেদবাকা ; অতএব 
নিয়মিতভাবে সঙ্কল্লে তিথি প্রভৃতিরই উল্লেখ করিবে) 

নতুবা কর্ম নষ্ট হইবে ইহাতে সন্দেহের অবকাশ 
নাই ।৬৩-৬৭ 

বেদজ্ঞ পুরুষ শ্রোত ও স্মার্ততকন্্ঘ যথাক্রমে শ্রুতির এবং 
প্ুতির বিখি অনুসারেই যথাব অনুষ্ঠান করিবে; উহার 
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কৃতমাত্রে তু তন্মিন্ বৈ প্রায়শ্চিতে ততক্ষণাত্ততঃ | 
তদ্দোষে৷ বিলয়ং ঘাতি তেনায়ং স্তাৎ কৃতী শুচিঃ ॥৭১ 

ভবেদেব ন সন্দেহে! ন চেদ্দোযোহভিবর্ততে | 
কালেন মহত! ভুয়ো দুষৎস্থ বটবাঁজব ॥৭২ 
তল্মাদ্দোষং সমুৎপন্নং সগ্ভধ এব প্রশাময়েত । 

বাড়বঃ প্রাতরুথায় ম্মরেদীশ্বরমব্যয়ম্ ॥৭৩ 

পাদে৷ প্রক্ষাল্য গণ্ডুষং কৃত্বাচম্য বিধানতঃ | 

সপ্তধীনপি মৈনাকং মেরুং মন্দরপর্বতমূ ॥৭৪ 

গন্ধমাদনসংজ্ঞঞ্চ লোকালোকং গিরীশ্বরমূ । 

হিমবস্তঞ্চ কৈলাসং পুনরন্যাঙ্থ,ভাকরান্ 1৭৫ 
পতিব্রতাঃ পার্বতীং বা অহল্যাং দ্রৌপদীং শিবাম্। 
তারাং মন্দোদরীং পুণ্যাং নিত্যকল্যাণস্ুন্দরীম্ ॥৭৬ 
সীতামরুন্ধতীং লক্ষমীং ভারতীং পরমেশরীম্ । 

ইন্দ্রাণীং পুনরন্যাশ্চ নিত্যকল্যাণমুতিকাঃ ॥৭৭ 

্রহ্মনিষ্ঠান্ মহাভাগান্ ব্রাহ্মণান্ সংশিতত্রতান্। 
লোকপালান্ লোকনাথান্ ব্রহ্গ-বিষু-মহেশ্বরান্ ॥৭৮ 

মা বদ আল লস. 

অন্যথা করিলে দোষশীস্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে-_ 
ইহ! শঁতি বলিয়াছেন ।৬৮-৬৯ 

সৃত্যুক্ত, কল্পসূতোক্ত অথবা পুরাঁণোক্ত সকল কর্ম্মই 

যথাবিধি ভক্তি-শ্রন্ধাপূর্বক অনুষ্ঠান করিবে। যদি কোন: 
ক্রটিবশতঃ দোষ হয়, তবে উহার শাস্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত 

করিলেই সকল দোষ বিলীন হইবে। এবং কর্মকর্তা 

কৃতার্থ ও শুচি হইবে। কিন্তু প্রীয়শ্চিত্ত না৷ করিলে 

দোঁষ শান্ত না হইয়া উপলথণ্ডে বটবীজের মত ক্রমশঃ 

বন্ধিতই হইবে। ম্ুতরাং দোষ উৎপন্ন হওয়া 

মাত্রই উহার শাস্তি করিবে। আহিতাগ্সি পুরুষ 

প্রীতঃকালে উঠিয়া প্রথমতঃ অব্যয় ঈশ্বরের স্মরণ 

করিবে এবং পরে পীদদ্ঘয় প্রক্ষালমপূর্বক গণ্ুুষের 
জল লইয়া আচমন করত সপুবি, মৈনাক, মন্দর, 
স্থমের, গ্রঙ্ধমাদন, লোৌকালোক, গিরিরাজ হিমালয়, 

অহ্ল্যা, ভ্রৌপদী, তাঁরা, মন্দোদরী এবং নিত্য কল্যাণময়ী 
লীতা, অরুন্ধতী প্রভৃতি পতিব্রতা নারীগণকে, লক্ষ্মী, 

সৃত্থা ব্রন্মৈক্যসন্ধানং কৃত্বা ব্রদ্ধাহমিত্যপি। 
সর্বেভ্যম্চ নমন্থুধ্যান্নমে৷ মহদ্ভ্য ইতি বৈ বর্দেৎ ॥৭৯ 
তত্র ধ্যান-ম্মরণয়োঃ কালাদিনিয়মো। নহি । 
যদাবকাশো লভতে তদ] নিত্যং তু শক্যতে ॥৮০ 

করুণ কিলাথ চ পুনঃ প্রাতশ্চেত্তদ্ বিশিষ্যতে । 
পাদপ্রক্ষালনং নিত্যং পশ্চিমাভিমুখশ্চরে€ ॥৮১ 

যগন্যথাকৃতং তত্ব, তদান্তস্তৎক্ষণে পরম্। 

মুত্রমেব ভবেন্ননং দক্ষিণাভিমুখা কৃতে ॥৮২ 

উদগাভিমুখে চেতৃ, তজ্ঞলং রক্তমেব হি! 

প্রাক তু চেতৃজ্জলং মদ্যং তৎ য়ংহি জায়তে॥৮৩ 
পাদপ্রক্ষালনং পশ্চাণড পশ্চিমাভিমুখেন হি। 
কর্তব্যং মততং যত্ত্ান্নান্যয়া! হরিতা৷ কচি ॥৮৪ 

সার্বকালিকধর্মোহ্য়ং সার্ববণিক এব চ। 
বৈদিকো৷ নিখিলো ভুয়ো নুনং নিশ্চিনুতাহ্ধুনা ॥৮৫ 

শ্রাদ্ধে বিবাহে যজ্ঞ চ মৌগ্জ্যাং স্বস্ত পরস্ত বা । 
দিগিয়ং নিযুত। প্রোক্তা তৎকর্মণ্যাগতে সতি ॥৮৬ 

সরম্বতী গুভৃতি পরমেশ্বরী দেবীগণকে, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি 

কল্যাণমুন্তি দিক্পাঁলপত্বীগণকে, ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাভাগ 
সংশিতব্রত ব্রাহ্ধণগণকে, লোকপাঁলগণকে এবং সকল 

লোকের প্রভূ ব্রহ্মা, বিষু ও মহেশ্বরকে স্মরণ করিয়া 

: আমিই ব্রহ্গ' এইরূপ চিন্তা করত “দর্বেভ্যো মহদ্ভ্যো 
নমঃ, এই বলিয়া নমস্কীর করিবে ।৭*-৭৯ 

উক্ত ধ্যান-স্মরণের কোন কাল-নিয়ম নাই। যখন 

অবকাশ পাইবে তখন করিবে । তবে প্রাতঃকালই 

উহার প্রশস্ত কাঁল। সর্বদা পশ্চিমমুখ হুইয়াই পাদ 

প্রক্ষালন করিবে । যদি দক্ষিণমুখ হইয়া পাদ প্রক্ষালন 

করা৷ হয়, তবে এ জল সন্ভঃই মুত্রব অস্পৃশ্য হইয়া 
৷ যাঁয়।৮০-৮২ 

উত্তরমুখে পাদ প্রক্ষালন করিলে এ জল রক্তে 
এবং পূর্বমুখে করিলে উহা! মন্চে পরিণত হয়। এজন্য 

কৈলাস এবং অন্যান্য মঙ্গলময় পর্বতসমূহ, পীর্বতী, 
' দ্রিকে নহে--ইহ1 সর্ববর্ণের পক্ষে সার্ককালিক ধর্ম্ম। 
কিন্তু বৈদিক ব্রাক্ষণগণ ইহা সততই মনে রাখিবেন 

সর্বদাই পশ্চিমমুখ হইয়াই পাদ প্রক্ষালন করিবে, অন্য 



কথ-্মৃতিঃ ধ 

দক্ষিণার্দিকৃতে তশ্মিন্ কদাচিদ্যদি মোহতঃ। 
অয়ং মন্ত্রো জপার্থঃ স্তাৎ্পবমানঃ স্থবর্জনঃ ॥৮৭ 

প্রাচ্য। দিশস্তথামন্ত্রস্তদুত্তর ইতি শ্রুতিত। 
উত্তরস্তাং দিশি প্রোক্তস্তস্তা অপৃযুত্তরো৷ মহান্ ॥ 
শ্রাদ্ধকালে স্বয়ং চেতু, তথা বিপ্রস্ত বা বশা। 

তম্থাপৃযুচেহনুবাকস্ত দশবারজপো ভবে ॥৮৯ 

মৌপ্জ্যাং মোহেন চেদ্ ভূয়স্তথা কর্মাণি দিক্ষু বৈ। 
অগ্নে তেজব্িন্ননুবাকং দ্বাদশবারকম্ ॥৯০ 

অগ্নেস্ত পুরতস্তিষ্ঠন্ প্রজপেহ পাণিগীড়নে । 
শ্রীদুক্তং পুর্বানুবাকং তথাপি দ্বিগুণং জপ ॥৯৯ 
যজ্জে তু সম্ভারযজংঘমি পত্ত্যনুবাককশূ। 

পুরুষদূক্তং বৈষ্ণবঞ্চ খচং দ্বাদশবারকমূ ॥৯২ 
প্রজপেদেব তম্মাত্, পাদ প্রক্ষালনং তদা । 
পশ্চিমাভিমুখেনৈব কর্তব্যং নান্যথা মতম্ ॥৯৩ 
মুখশব্দমকুর্বন্ বৈ নিত্যং গণ্ড ষমাচরেচ। 
সর্বতো মুখ-হস্তভ্যাং শুদ্ধাভ্যাং প্রাভ্মুখোহথবা ৯৪ 

যে, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, যজ্ঞ, উপনয়ন প্রভৃতি কন্মে নিজের 
বা পরেরই হউক, উহা পূর্বদিকেই প্রশস্ত ।৮৩-৮৬ 

যদি মোহবশতঃ দক্ষিণমুখ হইয়া! এ সকল কন্ম কর! 
হয়, তবে পবমান স্তোত্র পাঠ করিবে। কিন্তু এ 
পবমান মন্ত্র উত্তরমুখ হইয়াই পাঠ করিবে । কারণ উহার 

পক্ষে উত্তরদিক্ই প্রশম্ত। কিন্তু শ্রাদ্গিকর্তা যদি স্বেচ্ছায় 
অথব। কোন ব্রাহ্মণের বশীভূত হইয়া উত্তর মুখে পিতৃগণের 
ান্ধীয় পিগু প্রদান করে, তবে অন্যবাকরূপ খঙ. মন্ত্র 

দশবার জপ করিবে; এইরূপ উপনয়নে ও পাণিপীড়নে 

অর্থাৎ বিবাহকা'লীন পাঁণিগ্রহণসময়ে ঘি উত্তরমুখ হইয়া 
কর্ম করে, তবে “অগ্নে তেজন্িন্য এই অন্ুবাক অগ্নির 

সম্মুখে ঈ্ীড়াইয়া ছ্বাদশবীর পাঠ করিবে; অথবা শ্রীসৃত্ত 
বা পূর্বানুবাক দ্বিগুণ ( চবিবশ বার ) জপ করিবে ।৮৭-৯১ 

যজ্ডে। সম্ভার-যজুর্ন্, পত্ত্যমুবাক এবং বৈষ্ণবপুরুষ- 
সৃক্তরূপ খওমন্ত্র হাদশবার জপ করিবে; স্থতরাং পাদ- 
প্রক্ষালন সর্বদাই পশ্চিমমুখ হুইয়াই করিবে ।৯২-৯৩ 

মুখ ও হত্ডের সংস্পর্শে কোনরূপ শব না হয়-- 

উদড্মুখো যথেচ্ছং বা সশুদ্ধকরতস্তঙগ। 
তথ৷ শুদ্ধাভিরন্তির্বা বিপ্যপি ন চাচরেত ॥৯৫ 

যদি গণ্ড.ষকালে তু মুখাচ্ছব্দঃ প্রজায়তে। 
বাগগতং তজ্জলং তস্থ শ্বমুত্রসদৃূশং ভবে ॥৯৬ 

তদ্দোষপরিহারায় গায়ত্রীং ত্রিশতং জপেগু। 

এবমাচমনে প্রোক্তং জপমানে চ ভোজনে ॥৯৭ 

ভক্ষণে চাপি ভক্ষ্যাণাং খাগ্ভানামপি খাদনে । 

ভোজ্যানাং ভোজনে চাপি তথা বৈ লেহা-চোষ্যয়োঃ॥৯৮ 

অশব্দং সর্বতো কুর্বন্ ততৎ কর্ম সমাচরে। 
যদি শব্দং তথ৷ কুর্বন্ সম্ভো৷ নিরয়মচ্ছতি ॥৯৯ 

তদ্দোষপরিহারায় পুর্বচিত্তং সমাচরে€। 

বিশেষতস্তক্র-দধি-পয়ো-দধি-ঘ্বৃতাদিযু ॥৯০০ 

যদি শব্দঃ সমু্পন্নঃ পানে চ ভক্ষণে যদি। 

মহাননর্ধো ভবে সম্যস্তদৃদ্রব্যং মগ্তমেব হি ॥৯০১ 

ভবেদেব ন সন্দেহস্তস্ত চিত্তং ততম্তিদম্ । 

পক্ষং তু যাবকাহারে নিরাহারে দিনত্রয়ম্ ॥১০২ 

এইভাবে গণুষ করিবে; ইহা শুদ্ধ হস্তে পূর্বমুখ বা 
উত্তরমুখ অথবা যথেচ্ছভাবেই করা চলে, কিন্তু গণ্ডষ- 
কালে কদাপি মুখ হইতে যেন শব উথ্থিত না হয়। 

এরূপ হইলে শব্দ সংস্পৃউ এ জল তৎক্ষণাৎ শ্বমূত্রের 
(কুকুরের মুত্রের) তুল্য হইবে ।৯৪-৯৬ 

এ দোষ পরিহারেরর জন্য তিনশতবার গায়জী মন্ত্র 

জপ করিবে। এইরূপ আচমন, জলপান, ভোজন, ভক্ষ্য- 

দ্রব্যের ভক্ষণ, এবং লেহা ও পেয় বস্তর লেহন ও পানরূপ 

কম্মানুষ্ঠানে কোনশব্দ না করাই বিধেয়; যদি কোন 
কারণে শব্দ করে, তবে সগ্ভঃই নিরয় (নরক ) গমন 
করিবে। উক্ত দোষ পরিহারের নিমিত্ত পূর্বব গীরক্রী 
জপ করিবে। বিশেষতঃ তত্র, দধি, দুগ্ধ এবং দধিবুক্ত 
ঘৃতাদির পানে বা ভক্ষণে ঘদি কোনরূপ শব হয়, তবে 
মহান্ অনর্থ হয়, এবং সেই দ্রব্য তত্ক্ষণাৎ মছ্ধে পরিণত 

হয়--ইহাতে কোন সংশয় নাই। যদি কোন কারণ 
বশতঃ শব্দ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল-__ 

একপক্ষকাল যাবক অর্থাৎ ঘবের পালো আহার করিয। 



৮ আধ্য-শান্র 

অঙ্টানাং বা চতুর্ণাং বা ব্রদ্ধণানাঞ্চ ভোজনম্ । 
কুর্ধ্যাদেব ন সন্দেহোহথব। গায়ত্রমাচরেৎ ॥১০৩ 

ব্রিসহআজপং মাসং সংহিতাত্রয়মেব বা। 
চিত্তং তৎকথিতং তন্মান্ন তৎকুর্ধ্যাত্তথ। দ্বিজঃ ॥১০৪ 

নিত্যং মৃত্র-পুরীষাদিকর্মস্বেযু প্রচোদিতম্ । 
যত্র যত্র হাচমনং তত্র তত্র পরো বিধিঃ ॥১০৫ 
অযনমেব সমাখ্যাতঃ প্রথমাচমনে খলু। 

মন্ত্রো মানদিকঃ কার্য্যঃ কদাচিন্ন তু বাচকঃ ॥১০৬ 

দ্বিতীয়াচমনে সম্যঙ্মন্ত্রোচ্চারস্ত বাচিকঃ | 
ন মানলঃ কদা কার্য প্রথমে তু তথা চরে ॥১০৭ 

তদ্দোষায় ভবেদেব তথা তন্ন সমাচরেৎ। 
তদ্দোষপরিহারায় তন্মন্ত্রাস্ত ততঃ পরম্ ॥১০৮ 

পুগুরীকাক্ষদশকং জপপুর্বশতাঙ্টকম্। 
প্রজপেদন্যথ। দোষ স তু শান্তে। ভবেম্ন তৃ ॥১০৯ 

কদাচিত্, জলাভাবে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেহ | 
ত্রিবারং তত্র পুর্বং বৈ তুষ্তীমেব ততঃ পরম্ ॥১১০ 

তিনদিন উপবাস করিবে এবং পরে চারজন বা আটজন 

ব্রাহ্গণকে ভোজন করাইবে ; অথবা তিন সহজতর গায়জী 

জপ কিংবা একমাস যাব সংহিতা ত্রয়ের পাঠ করিবে । 

ইহাই উক্ত কর্মের প্রায়শ্চিত্ত সুতরাং দ্বিজগণ কখনও 

এরূপ করিবে না ।৯৭-১০৪ 

এইরূপ মুত্র, পুরীষাদি ত্যাগসময়ে যখনই আচমন 
করিবে, তখনই উক্ত বিধি অনুসারেই করিবে । প্রথম 

আচমনকালে মন্ত্র মানসিক হইবে; কিন্তু দ্বিতীয়াদি 
আচমনে মন্ত্রসমূহ উচ্চৈঃম্বরেই পাঠ করিবে-__এস্থলে 
মানমিক আচমন বিধেয় নহে । উহা প্রথম আচমনেই 

বিধেয়। উহার বিপরীতকরণে দোবশান্তির জন্য পূর্বোক্ত 
মন্ত্রসমুহ জপ করিবে; অথবা একশত আটবার 

পুগুরীকাক্ষের দশটি মন্ত্র জপ করিবে নতুবা দোষের 
শাস্তি হইবে, না ।১০৫-৯ 

যদি কখনও জল না থাকে, তবে তিনবার 

তুষফীস্তাবে দক্ষিণ কণ স্পর্শ করিবে, নচেৎ ওক্কার উচ্চারণ- 

পুর্ক শিব ও বিধুঞ্কে ভক্তিসহকারে স্মরণ করিবে। 

ওকারস্ত তথুচ্চার্য্যো ন চে কৃষ্ণম্মৃতিঃ পরা | 

শিবস্মৃতির্বা পরম! কর্তব্যা স্তাণড সভক্তিতঃ ॥৯৯১ 

বিভক্ত্যৈব প্রথময়া বচনং তৎস্মৃতির্ভবেহ 
প্রায়শ্চিত্রেষু সর্বত্র নামম্মৃতিবিধানকে ॥১১২ 
উক্তিরেব সমাখ্যাতা ন তু মানস ঈরিতঃ | 
মন্ত্রাণামপ্যেবমেব সর্বত্র বিহিতো হি বৈ ॥১১৩ 

সর্বদাচমনং তদ্ধি সনামকং প্রশস্ত | 

মান্ত্রিকং তু সদা কর্তূং শক্যতে স তু তৎকিযু ॥৯১৪ 

চেত্ৃতু, চ প্রবহ্ষযামি যদি শুদ্ধস্তবাপরম্ 

তং হি মন্ত্রাচমনং শক্যতে নান্যথা ততঃ ॥১১৫ 

তম্মা সর্বেষু কালেষু সর্বদেশেহু চাখিলৈঃ | 
স্বলভাচমনং বিদ্ধি নামাচমনমেব বৈ ॥১১৬ 

কর্তব্যত্বেন সৌলভ্যাদঙ্গীকৃতমিদং পরন্। 
মাষমগ্রজলস্থৈব পানং তত্র পরং মতম্ ॥১১৭ 
ন্যনাধিকাভ্যাং তচ্ষেন্ত মহত্পাপং সমশ্স,তে 1 
তদ্দোষপরিহারায় সন্ধ্যাবন্দনকর্মণি ॥১১৮ 

২ পপি লাগ পি সপ পপ ০৭ পপ 

প্রথমা বিভক্তি যোগ করিয়া নাম উচ্চারণের নামই 

নামস্মরণ। প্রায়শ্চিত্তে নাম বা মন্ত্রের বাচিক উচ্চারণই 
বিহিত, মানস স্মরণ মাত্র নহে ।১১০-১৩ 

যখন তখন আচমন করিতে হইলে নাম সহিত 

আচমনই করিবে । কারণ, নামে কাল নিয়ম মা থাকায় 

উহাই প্রশস্ত; কিন্তু মন্্রাচমন করিতে হইলে উহ] 

শুদ্ধাবস্থাতেই করিবে, অশুদ্ধাবস্থায় নহে ।১১৪-১৫ 

এইজন্য ঘে কোন সময় যে কোন দেশে আচমন 

করিবার জহ্থ নামাঁচমনকেই প্রশস্ত ও স্থলভ বলিয়া 

কর্তব্যতারূপে স্বীকার করা হইয়াছে । একটি মাষ 

ডুবিতে পারে--এই পরিমাণ জলের দ্বারাই আচমন 

প্রশস্ত ; উহার নুযন বা অধিক জলে নহে, কারণ, 

তাহাতে মহাপাপ হয়। যদি কখনও প্রমাদাদিবশতঃ 

জলের ন্যুনাধিক্য হয়, তবে সন্ধ্যাবন্দনাকর্মে ( অস্ততঃ 
দশবার ) ভ্রিপদ1 গায়জ্রীর জপ এবং সেই মন্ত্রে জল 

প্রক্ষেপ করিলে উক্ত দোষ প্রশমিত হইবে 1১১৬-১৯ 

প্রায়শ্চিত্তের জন্থ বিহিত সকল মন্ত্র যদি কাহারও 



কৰ-স্মৃতিঃ এ 

ত্রিপদা নামগায়ত্রী জলপ্রক্ষেপণং বুধৈঃ | এবং হি ম্বত্বিকাশৌচং গৃহস্ছানাং বিধীয়তে | 
বিহিতত্বেন কথিতং তেন তচ্ছাম্যতেহখিলথ্ ॥১৯৯ ত্রিগুণং স্তাদ্ বনস্থানাং যতীনাং স্ঠাচ্চ হুগু ণমৃ ॥১২৭ 
প্রায়শ্চিত্রোক্তমন্ত্রাণাং সর্বেষাং সর্বদা পরমূ। বর্ণং গৃহী বনন্ছো বা ন কৃর্ধ্যান্মত্তিকাক্রিয়াঃ। 
কিং কার্যযমপরিজ্ঞানে ইদং বিষুপ্চ ব্যাহ্ৃতিঃ ॥১২০  পয়স্তর্্যাংশপর্ধ্যাপ্তং তশ্ত বিত্রমিদং ম্মৃতঘ্ ॥১২৮ 
কর্তব্যত্থেন বিহিতে গায়ত্রী চ তথা তদা ম্ুভিকেহনমন্ত্রাদি কৃত্বা তৎপরমাং গতিমু | 
নৈতেভ্যস্তারকাঃ সস্তি তন্মাত্তান্ প্রবদেদ্ বুধঃ ॥১২১ পর্য্যন্ত হি ত্রিবারং স্যাজ্জপং কৃত্ব! শুচিঃ স্বয়ম ॥১২৯ 
নৈথত্যামিষুনিক্ষেপে কৃর্্যাম্মত্র-পুরীষকে | এককালস্য চিন্তং স্যাদেবং তকালসংখ্যয়। | 
জলপাত্রেণ মুপান্রং শুচে নিক্ষিপ্য দূরতঃ ॥৯২২  সম্যক্ সমীক্ষ্য তৎকুর্ধ্যাদন্যথা ভ্রষ্উ এব হি ॥১৩০ 
উদগহিহ তথা রাত্রে এবং বৈ দক্ষিণামুখঃ | ভবেদেব ন সন্দেহস্তুরধ্বং চেন্তথাবিধৈঃ | 

যগ্যেতদ্ ব্যুৎক্রমাৎ, কুর্্যা সূরধ্যশ্চেতি মহামনুম্ ॥৯২৩| পুনঃ সংস্কারতঃ শুদ্ধ ভবিম্যৃতি ন চান্থ! ॥১৩১ 

কৃত্বা শৌচং বিধানেন ততস্ত প্রজপেভদা । যদি প্রক্ষালনং ত্যক্ত। মেহনন্ত গুদস্থ বা। 
অগ্নিশ্চেতি চ মন্ত্রঞ্চ অবদ্ধং মনুরেব চ ॥১২৪ চরেদ্ বিপ্রো ব্রাত্য এব ন সম্তাষ্যোহখিলৈরপি ॥১৩২ 
চতুধিংশতিবারং বা শতমক্টোনরং শতম্ | মেহনাক্ষালনাম্মাসমা ত্র: বুদ্ধিবিপর্ধ্যযাহ । 
গায়ন্্রীমপি জপ্ত। বা ততঃ শুদ্ধো৷ ভবেদসৌ ॥১২৫ ভ্রষ্টো ভবেভতো ভূয় পুনঃ সংস্কারতঃ শুচিঃ 0১৩৩ 

মেহনে চৈকবারং স্তাদ্ গুদে পঞ্চ তথৈব হি। যথার্থ কথনান্লিত্যং চিন্তে কর্তা ভবেন্ন তু। 
পাদয়োঃ করয়োণ্চাপি পৃথকৃত্বেন সমাচরে ॥১২৬ ূ বুদ্ধিপুর্বগুদ প্রক্ষালনশৃন্যোহভক্ষণে ॥১৩৪ 

জানা না থাকে এবং অন্যের নিকট হইতেও জানিবার | ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ অথবা বানপ্রস্থী যদি প্রমাদবশতঃ 
সময় না থাকে, তবে গায়ল্রী ও “ইদং বিষুগ্িচক্রমে” । মৃত্তিকাশৌচ না করে, তবে তাহার প্রায়শ্চি্তস্বরূপ 

ইত্য।দি মন্ত্র জপ করিবে; এই ছুইটি মন্ত্রের গ্যায়: চতুর্থাংশ ছৃপ্ধমাত্র পান করিয়া 'ম্ৃত্তিকে হন" ইত্যাদি 

পাপনাঁশক মন্ত্র আর নাই ।১২০-২১ ' পরমাং গতিম্* ইত্যন্ত মন্ত্র তিনবার জপ করিয়! শুদ্ধ 

নিক্ষিপ্ত বানের বিরতি-স্থানে নৈর্ধতকোণে মল ও ৷ হইবে । একবার মৃত্তিকাশৌচ না করিলে উক্ত 
মুত্র ত্যাগ করিবে ও দিবাভাঁগে উত্তরমুখ এবং রাব্রিতে | প্রায়শ্চিত্ত হইবে, অধিক বার না করিলে সেই অনুপাতে 
দক্ষিণমুখ হইয়া মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিবে। । প্রায়শ্চিত্রের বৃদ্ধি হইবে। মদি পুনঃ পুনঃই জ্ঞানপূর্ক 

তৈজসাদি পাত্রে জল নিয়া মৃত্পাঁতে ( শৌগাদি কাধ্যের শৌচ পারত্যাগ করে, তবে সে খিজ ভরষ্ট হইবে এবং 
জন্য ) ঢািয়! রাখিক্স! পূর্ব পাত্রটি দূরে রাখিবে। ইহার পুনরায় উপনয়ন-সংস্কার করাইয়া তাহার শুদ্ধি-সম্পাদন 
অন্যথা করিলে শৌচকাধ্য সমাপনপুর্বক শুচি হইয়া করিবে ।১২৬-৩১ 

সৃধ্যশ্চ মা মন্য্ুশ্চ' এই- মন্ত্র “অশ্সিশ্চ মা মন্া্চ', এই ব্রাহ্মণ যদি মুত্র ও বিষ্তা পরিত্যাগের পর মেহন 
অবন্ধ মন্ত্র চতুিংশতিবার পাঠ করিবে কিংবা অষ্টোত্তর (উপস্থ) ব! গুহাদ্বার প্রক্ষালন ন! করিয়া বিচরণ করে, 
শত গায়ত্রী জপ করিয়া গুন্ধ হইবে ।১২২-২৫ তবে সে ব্রাত্য হইবে এবং সকলের অসস্তাধ্য হইবে 

উপস্থে একবার, গুহাদেশে পাঁচবার এবং হস্ত ও পদেও যদি বুদ্ধিবিপধ্যযবশতঃ কোন ক্রাক্ষণ এক মাস মাত্র 

পাঁচবার পৃথকভাবে সৃত্তিকালেপন করিবে। এইরূপ মুত্রপরিত্যাগপূর্বক মেহনের ( উপস্থের ) প্রক্ষালম না 
মৃত্বিকাশৌচ গুহস্থের জন্যই বিহিত, বানপ্রশ্থী উবার করে, তবে সে অবশ্বা ড্রষট হইবে এবং পুনঃসংস্কার না 
তিনগুণ এবং সঙ্ম্যাী উহার চতুগুগ আচরণ করিবে । করিলে শুচি হইবে ন!।১৩২-৩৩ | 

৩৮ 



১৪ খর্ধা-শাগ্ 

জাতে তু স্ভঃ পতিতস্তদ্যথার্ধোক্তিতঃ পরমূ। 
'আ৷ ষগ্মাসাচ্ছিত্তকর্ম কর্তুং শক্যং ততঃ পরম্ ॥১৩৫ 

পতিতো নাত্র সন্দেহশ্চিত্তং তস্য চ চোদিতমৃ। 
পুনর্গর্ভবিধানেন পুনঃ সংস্কারতস্তরাম্ ॥১৩৬ 

শুদ্ধিঃ প্রকথিতা সন্ভিস্তপ্তন্যৈব ন চান্যথা | 
কৃত্ব। তু তাদুশং কর্ম ন কৃতং চেতি বক্ষ্যতি ॥১৩৭ 
সম্তাজ্য এব সততং ন যোগ্যো যগ্ কস্তচিগ। 
চরণৌ চ করো সম্যক প্রক্ষাল্য চ ততঃ পরম্ ॥১৩৮ 

নাচামেদ্ যদি তৃষ্তীকং ভবেদ্ ব্যর্থং ন সংশয়ঃ | 
পুনঃ প্রক্ষাল্যাচামেচ্চ তৌ পাপন্ত বিশুদ্ধয়ে ॥১৩১ 
অনাচম্যেব যো মোহাদ্ বেদবর্ণং সমুচ্চরে । 
ভ্রণহত্যামবাপ্রোতি তশ্পাপবিনিবৃত্তয়ে ॥১৪০ 

পাহি ভ্রয়োদশাখ্যমনুবাকং শতং জপে | 
লৌকিকোক্তেরিদং বিষু প্রজপেন্দশবারকম্ ১৪১॥ 

ষে ব্যক্তি এরূপ নিন্দিত কর্ম করিয়া সত্য কথায় 

স্বীকার করে না; সে প্রায়শ্চিতেরও অধিকারী নহে; 

বুদ্ধিপূর্বক গুঁদ-প্রক্ষালন না করিয়া যদি ভক্ষণ করে, তবে 

মগ্ভই পতিত হইবে এবং উহ৷ স্বীকার করিলে ছয়মাঁসের 

পর প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী হইবে; কিন্তু দেই ব্যক্তি 

পতিত হইবে--এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে 

তাহার প্রায়শ্চিত্ত শান্ধে উক্ত আছে, যথা-__গর্ভাধান 

হইতে যেসমন্ত সংস্কীর আছে. পুনরায় তাহার অনুষ্ঠান 

করিলেই সে শুদ্ধ হইবে, নতুবা নহে । যে ব্যক্তি এরূপ 

কুৎসিত কণ্মু করিয়াও 'আমি করি নাই' বলিয়া অস্বীকার 
করে, তাহাকে সমাঞ্জ হইতে বহিষ্কীর করিবে, সে 

সর্বধর্মবহিভূতি। চরণদ্য় ও হস্ত প্রক্ষালন করত যদি 
কেহ প্রমাদবশে আচমন না করে এবং তুষ্কীস্তাবে অবস্থান 
করে, তবে তাহার সমস্ত কর্ণ ব্যর্থ হইবে, ইহাতে 

কোন সংশয় নাই। উক্ত পাপশুদ্ধির জন্য পুনরায় 

তাহাকে পাদপ্রক্ষালনাদিপূর্বক আচমন অনুষ্ঠান করিতে 
হইবে 1১৩৪-৩৯ 

যে ধিজ আচমন না করিয়াই বেদমন্ত্র উচ্চারণ 

করে, দে জ্রণহত্যার পাপে পাপী হয়; এ পাপ হইতে 
মুক্তির জন্য সে ত্রয়োদশাখ্য অন্ুবীক শতবার এবং “ইদং 

কদাচিন্মোহতে। বিপ্রঃ অকৃত্বা দন্তধাবনমূ । 
স্নায়াৎ কৃত্বা দন্তশুদ্ধিং পুনঃ স্রায়াদ যথাৰিধি ॥১৪২ 
তৃণ-পর্পৈঃ সদ! কুর্্যাদমামেকাদশীং বিন] । 
তয়োরপি চ কুর্বাত জম্ু-প্লক্ষাত্্পর্ণকৈঃ ॥১৪৩ 
অষ্টকাস্ স্বতাহেঘু অমা-মনু-যুগাদিযু। 
মহালয়েষু পুণ্যেষু সংক্রান্তিঘয়নবয়ে ॥১৪৪ 

ব্যতীপাতে গজচ্ছায়া-গ্রহণাদিষু সৃতকে । 
পুনরন্ান্থ তিথিযু ্ বজম্মনস্তিথৌ তথা ॥১৪৫ 

দন্তধাবনতঃ পাপং মহদাপ্পোতি কেবলমৃ । 
তদ্দোষপরিহারায় অগ্নেমর্মনুবাককণ্ ॥১৪৬ 

স্নাত্ব। সন্কল্প্য বিধিনা প্রজপেশ পঞ্চবারকম্ । 
পবিত্রপাণিরাচান্ত উপবিশ্যৈব নান্যথা ॥১৪৭ 
তিষ্ঠন্ ধাবন্ প্রজল্পন্ বা জপেদ্ যদি নিরর্৫ঘকমূ । 
ভবেদেব ন সন্দেহস্তম্মারন্ন সমাচরেৎ 0১৪৮ 

“বিষবিচক্রমে' এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে ।১৪*-৪১ 

যদি ব্রীহ্ষণ মোহবশতঃ দন্তধাধন না করিয়াই স্নান 

করে, তবে দন্তধাৰন করিয়া পুনরায় যথাবিধি স্নান 
করিবে । অমাবস্যা ও একাদশী ব্যতিরেকে অন্য 

তিথিতে তৃণ ও পত্রের দ্বার! দন্তধাঁবন করিবে এবং এ 
দুই তিথিতে জন্দু, গ্লক্ষ ও আত্রবৃক্ষের পত্র দ্বারা দস্তধাবন 
করিবে ।১৪২-৪৩ 

অষ্টকা, মৃতাহ, 'অমা (অমাবস্যা), মন্বস্তরাদি, যুগাঁদি, 
মহালয়, সংক্রান্তি, অয়নদ্বয়,। ব্যতীপাত, গজচ্ছায়া ও 

গ্রহণনিমিন্তক শ্রীদ্ধের দিনে; অশৌচকাঁলে, অন্থাগ্ত 

আদ্ধনিমিত্তক তিথি এবং নিজের জন্মতিথিতে দস্তধাবম 

করিলে মহাপাপ হয় । এ পাঁপ হইতে মুক্তির জন্য স্লান 

করত উপবেশনপূর্ণক আচমন করিয়া অগ্নির মন্বমুবাক-মন্ত 

পাচ বার পাঠ করিবে । এীড়াইয়া ফীড়াইয়া, দৌড়াইতে 
দৌড়াইতে অথবা কথা বলিতে বলিতে কখনও উহ পাঠ 
করিবে না; কারণ তাহা হইলে উহ] ব্যর্থ হইবে,_নে 

বিষয়ে সন্দেহ নাই, অতএব তাহ! করিবে না ।১৪৬-৪৮ 

যদি দণ্তধাবন না করিয়াই সন্ধ্যা করা হয়, তবে উহ্থা 
ব্যর্থ হইবে; ন্তরাং পুনরায় দস্তধাবন করিয়া সন্ধ্যা 
করিবে। দ্বাদশ গণ্ডুষ জলের দ্বারা মুধশুদ্ধি করিবে; 



কখ-্মৃতিঃ ১৯ 

যদি সন্ধ্যাং প্রকুর্বাত চাকত্বা দৃত্তধাবনমূ। 
্যর্থা ভবেত, সা দন্ধ্যা তশ্মাত্তদ্ভূয় এব বৈ ॥১৪৯ 
দস্তধাবনতঃ পশ্চা কুর্বীতৈব যথাবিধি | 
অপাং দ্বাদশগণ্ডুষৈমু থশুদ্ধির্ভবিষ্যৃতি ॥১৫০ 
তখৈব পৈতৃকে কৃর্ধ্যাতততিনেযু তথা ন তু। 
নিত্যন্সানং দ্বিজঃ কুর্ধ্যাৎ প্রাতরুথায় ধর্মতঃ ॥১৫১ 
দেবধি-পিতৃতৃপ্তয্থমন্যথ! তেহখিলাঃ পরঘ্। 
শপস্ত্যেতং জীবনাশবশতঃ কোপিতা৷ হি তে ॥১৫২ 
্বাত্ং প্রয়ান্তং বিবুধাঃ পিতরো! মুনয়োহখিলাঃ | 
ৃষ্টা পয়োইধিনঃ সন্তঃ অনুধাবস্তি পুষ্ঠতঃ ॥১৫৩ 
যদি তেধাং তজ্জলং হাদত্বৈব কিল মৌঢ্যতঃ | 
সর্বন্বাঙ্গসমুৎ্স্যষ্টমন্যত্র কিল গচ্ছতি ॥১৫৪ 
তৃষ্তীং তিষ্ঠন্তি বা মুঢা ভবেনচ্ছাপভাজনম্ | 
তম্মাৎ স্সাত্বা প্রবত্েন দেবাদীনাং বিধানতঃ ॥১৫৫ 
দেয়মেব ভবেন্ননং সর্বন্বাঙ্গবিনির্গতম্ । 
ন্নানাঙ্গতর্পণং চাপি নিত্যং কার্ধ্যং বিধধানতঃ ॥১৫৬ 

অবশ্য এই নিয়ম পৈতৃক কৃত্যের জন্যই বুঝিতে হইবে, 
অন্য দিনের জন্য নহে। ন্িজগণ প্রীতঃকালে উঠিয়। 
নিত্যই স্নান করিবে; নতুবা দেবতা, খধষি ও পিতৃগণ 
তৃপ্ত না হইয়া এবং জীবননাশ দর্শন করিয়া কুপিত 
হইবেন এবং শাপ প্রদান করিবেন ।১৪৯-৫২ 

পুত্রগণ স্নান করিতে যাইতেছে দেখিয়া পিতৃগণ, 
খষি, মুনি ও দেবতাগণ জলার্থী হইয়া তাহাদের পশ্চা 
পশ্চা গমন করেন। পুত্রগণ যদি প্রমাঁদ বা মুঢ়তাবশতঃ 

তাহাদিগের উদ্দেশ্যে জল প্রদান না করিয়াই স্ানান্তে 

নিজের সমস্ত শরীরের জল ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ গাত্র 

মার্জন করিয়া অন্বন্ত্র গমন করে কিংবা তুষ্কীস্তাবে অবস্থান 
করে, তবে পিত্রাদিগণ তাহাদিগকে শাপ প্রদান 
করেন। এজন্য নিত্যই স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের 
উদ্দেশ্টে সর্বাঙ্গবিনির্গত অর্থাৎ গাত্র মার্জন না করিয়া 
সজল গাত্রে সানাল-তর্পণ অবশ্থাই করিবে ।১৫৩-৫৬ 

তর্পণ না করিলে স্নান বুথ হয়, এজন্য স্বানাজ-তর্পন 

অকৃতে তর্পণে তম্মিন্ বৃখৈব প্রভবেত, তৎ। 
কাত ত্পণং সর্বং স্ানেঘু কিল মার্জনমূ্ ॥১৫৭ 
সন্কল্পং তদ্দ্বয়ং চাপি ন চে স্নানং তু তন্তবে। 
যগ্যশক্তো ভবেৎ ম্নানং সলিলেষু বিধানতঃ ॥১৫৮ 
নদী-তটাক-কুপেষু স্বানমুষ্ণেন বা চরে | 
কণ্ঠম্নানং কটিন্নানং পাদন্নানং তু বা চরে ॥১৫৯ 
তত্রাপি মদ্যশক্যশ্চে সর্বমুষ্ণেন বাচরেশু। 
অথবা কাপিলন্নানং প্রোক্ষণন্নানমেব বা ॥১৬০ 
স্নাতন্নানং বা কুবাঁত শুদ্ধবন্ত্রাণি বা ধরে! 
কায়ানু গুণতঃ সর্বং কাধ্যমেব ন চান্যথা ॥১৬১ 

প্রাতঃ সংক্ষেপতঃ স্নানং হোমার্থং তু বিধীয়তে। 
মধ্যান্েষু যথাশাস্ত্রং শনৈঃ সর্বং সমাচরেশ ॥১৬২ 
জলন্নানং সর্বথ। চেদশক্ত্যঃ কর্তৃমেব বৈ। 
কায়ানুগুণতো বদ্ধা শানমেকং মমাচরেৎ ॥১৬৩ 

বন্থপ্রোক্তেষু স্বেষু দিব্যস্নানং বিশেষতঃ । 

ছুর্লভং সর্বমেতদ্ধি গঙ্গান্নানং সমং হি তহ ॥১৬৪ 

অবশ্য করিবে । এইরূপ ম্নানে সঙ্ল্প, তর্পণ ও মার্জন 

করিবে নতুবা! উহা বুথা হইবে। দি শারীরিক 
অনুস্থতাদিবশতঃ না, তড়াগ ও কৃপ প্রভৃতিতে 

স্নান করিতে অসমর্থ হয়, তবে উষ্জজলে স্নান করিবে। 

উহাতে অসমর্থ হইলে কণন্নান, কটিম্নান বা পাদশ্নীন 
করিবে । উহাতেও অসমর্থ হইলে কগ্টাদি স্ানও 

উষ্ণজলেই করিবে; অথবা কাঁপিলন্নান, প্রোক্ষণন্নান 

কিংব! স্নাতল্ান করিবে; অথবা অশুদ্ধ বক্স পরিত্যাগ 
করত শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিবে। উক্ত যে কোন 

গ্রকারেই কাঁয়শুদ্ধির অনুগ্চণ কোন না কোন ব্যবন্থা 
'অবলহ্গন করিবে ।১৫৭-৬১ 

হোমাদির জন্য প্রীতঃকালে সংক্ষিপ্ত স্লীনই বিধেয়। 
মধ্যাহ্ন যথাবিধি পূর্ণল্লান করিবে । জলে স্নান করিতে 
অসমর্থ হইলে শরীর-শুচির অনুগ্ডণ কোন না কোন ল্লান 
অবশ্যই করিবে ।১৬২-৬৩ 

বনুপ্রকার ( আট প্রকার) ন্নানের মধ্যে দিব্যস্নীনই 



১২ আধ্য-শান্ত্ 

ন সন্থল্লাদি তত্র স্যাত্তপ্পণং প্রাণসংযমঃ জপ্যাত্যন্তৈকনিয়মশতৈর্মন্ত্রশতাধিকম্ | 
তখৈবাচমনং বাপি বায়ব্যেছপি তখৈব চ 1১৬৫ এতন্মন্ত্রজপেনৈব ত্রান্মাণানাং মহাত্মনাম্ ॥১৭২ 
তভ, প্রযত্বসাধ্যং স্তা সায়ং প্রাতস্তথাত্তরে | র্বলোকৈকবন্য্ত্বং সর্বাচার্যত্বমেব চ। 
ন বায়ব্যদমং স্নানং ত্রিষু লোকেষু বিদ্তে ॥১৬৬ 
তদ্গঙ্গাক্নানতুলিতং পঞ্চপাতকনাশনম্ । 
উপপাতকপন্দোহনিমুলকরণক্ষমম্ ॥১৬৭ 
ততঃ সন্ধ্যাং প্রকৃবাত শক্তঃ স্নানপ্রপুবিকাম্। 
নক্ষত্রসহিতাং পূর্বাং পশ্চিমাং সূর্য্যসংযুতাষ্ ॥১৬৮ 

অসাবাদিত্যমন্ত্র্ণ ধ্যানং তৎ ক্রিয়তে সদা । 
্রাহ্মণস্ৈব সন্ধ্যা স্তাৎ সন্ধাবহৃ-ক্ষপামুখাৎ ॥১৬৯ 
সা' ত্বর্ধ্যপুবিকা তু স্থাদ্ গায়ত্র্যারধ্যত্রয়ং চরেশ | 

সম্যগুচ্চার্য্য তাং বর্ণস্বরতঃ ক্রমতস্তথা ॥১৭০ 

্রাহ্মণ্যমূলং নৈব স্যান্নান্যদস্তি জগতত্রয়ে । 
তশ্মুলং তু ততঃ স হি সন্ধ্যানাং ব্রিতয়েইনিশম্ ॥১৭১ 

বিশিহ্টস্সান; কারণ উহা অত্যন্ত দুর্লভ ও গঙ্গা-; 

বশ্ঠাকর্ষণবিদ্বেষস্তম্মনোচ্চাটনাদিকম্ ॥১৭৩ 

নিগ্রহানুগ্রহৌ সর্বমহিমাসর্বপুজ্যতা | 
এতম্মুলানি সর্বাণি তম্মাদেতং মনুং পরম্ ॥১৭৪ 
মথাশান্ত্রমধীত্যৈব স্বরবর্ণক্রমান্থিতমূ । 
সম্যগেব জপেদ্ বিদ্বান্ ত্রিসন্ধ্যান্ত যথোক্তিতঃ ॥১৭৫ 

অস্থাস্ত ব্রহ্মবিদ্ঠায়াঃ স্বরবর্ণাদিশৃন্যতঃ | 

সন্ধ্যাত্রয়ীকরণগতো ব্রাহ্মণ্যং দুষিতং তরাম্ ॥১৭৬ 
দোষযুক্তঞ্চ ভবতি বর্ণোচ্চারণতঃ পরমূ। 

সবন্বরাদিশূন্যে ন ব্যত্যাসঃ স্ধরতস্তথা ॥১৭৭ 
তদ্ব্রান্গণ্যং তাদৃগেব ভবেদেব ন সংশয় | 
এতন্মান্্রং সমীচীনং প্রোক্তে কর্মণি বৈকৃতে ॥১৭৮ 

যেহেতু সন্ধ্যা ব্রাঙ্মণ্যের মূল, সেইহেতু ত্রিসন্্যায়ই 
স্ানতুল্য । দিব্যন্নীনে সঙ্কল্প, তর্পণ, প্রাণসংযম অথবা : নিয়মিতভাবে সকল মন্ত্র হইতে শ্রেঠ এই গায়জ্রীমন্ত 
আচমন কিছুরই প্রয়োজন নাই। বায়ব্য ্ানেও এইরূপ 
বুঝিতে হইবে। এই বায়ব্য স্নান অতান্ত প্রযত্বুসাধ্য, 
কারণ প্রীতঃকালে সায়ংকালে 'ও সন্ধিক্ষণে গোধুলিতে এই 
স্নান করিতে হয়। স্থতরাং ইহার সমান স্নান ত্রিলোঁকে 
নাই; ইহা গঙ্গীন্নানতুল) এবং পঞ্চমহাপাতকনাশক 
এবং সবপ্রকার উপপাতকনাশক ।১৬৪-১৭ 

তারপর স্নান করিতে সমর্থ হইলে স্নান করিয়া সন্ধা 

করিবে । প্রাতঃকাঁলে নক্ষত্রসহিত সৃর্োদয়ের পরবর্তী 

এক-ঘটিকাকাল এবং সায়ংকালে সুষ্যাস্তের একদপ্ পূর্ব 
হইতে পরবন্তা একদগু পধ্যন্ত কাল সন্ধ্যার জন্য প্রশস্ত। 

“অসৌ আদিত্যঃ ইত্যাদি মন্ত্রে আদিত্যর ধ্যান কর্তব্য; 

বিশেষতঃ ব্রাহ্ধণের দিন রাত্রির উভয় সঙ্গিকালই সম্থ্যার 

পক্ষে প্রশস্ত ।১৬৮-৬৯ 

অর্ধ্দানপূর্বক সন্ধ্যা করিবে; গায়ত্রীদ্বারাই তিনটি 
অর্ধ প্রদান করিবে । এই সন্ধ্যা-মন্ত্রের বর্ণগুলির যথাবিধি 

লন্বর উচ্চারণই ব্রাক্ষণেঃর কারণ); সন্ধ্যার ম্যায় 

্রাহ্মণাসিত্ধির এমন মুল আর কিছু নাই ১৭ ৭১ 

| 

| 
ৰা 

অধিকসংখ্যক জপ করিবে । এই গায়জী মন্ত্রের ( অধিক ) 

| জপের ছারাই মহাত্স ব্রাঙ্গণগণ সর্বলোকের 

বন্দনীয়ত্ব, সকলের আঁচাধ্যত্ব,র বশীকরণ, আকর্ষণ, 

বিদ্বেষণ, স্তম্তন ও উচ্চাটন প্রভৃতি কর্ম, নিগ্রহ 

. করিয়া 

| 

| 

ূ 
| 

| 

ূ 
| 
ৰ ূ 
| 

ও অনুগ্রহে সামথ্য, সর্বমহত্ধয ও সর্বপূজ্যতা লাভ 
থাকেশ। স্থতরাং ব্রী্ষণ এই সকলের 

মূলীভূত কারণ এই গায়জ্রীমন্ত্র অধিক সংখ্যায় জপ 
করিবে । যথাশান্ত্র গর ও বরভ্রম শিক্ষা করিয়া ত্রিসন্ধ্যায় 

এই সন্ধ)ামন্ত্রগুলি সম্বর উচ্চারণ করিবে; স্বরবর্ণ 

ক্রমাদি শূন্য হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করিলে ব্রাক্ষণ্য দৃষিত 
হয়।১৭৫-৭৬ 

বর্ণের যথাযথ অনুচ্চারণে এবং স্বরের ব্যতিক্রমে 

সন্ধ্যা ও ব্রাহ্মণ্য উভয়ই দূষিত হয়। যত যত বর্ণগুদ্ধি। ও 
স্বরগুক্ধিপূর্বক সন্ধ্যা কর] হইবে, তত ততই ব্রাহ্মণ্য বৃদ্ধি 
পাইয়া পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। এই সন্ধ্যার মন্ত্র 

| সমীটীনভাবে উচ্চারিত হুইলে কর্দ্ের বৈগুণ্য হইলেও 



কথ্ধশ্থৃতিঃ ১৩. 

অর্থাঃ সর্বেহপি শুধ্যস্তি তদ্ত্রাঙ্মণ্যঞ্চ পুফলম্। 
অতিশুন্ধং মহচ্ছীমণ প্রভবেদ বীর্য্যবত্তরমূ ১৭৯ 
চতুধিংশতিবর্ণানামুক্তিমাত্রেণ কেবলমূ। 
আভাসমাত্রত্রাঙ্গণ্যং তত্র তিষ্ঠতি কেবলম্ ॥১৮০ 
তম্মাৎ সম্যকৃম্বরযুতং তম্মন্্রং বেদচোদিতম্ । 
বিপ্রত্বসিদ্ধয়েহধীত্য সন্ধ্যাকর্মণি সিদ্ধায়ে ॥১৮১ 
্রহ্মধ্যানাধধ্যমাত্রার্থাঃ পুর! পদ্মভূবাখিলাঃ | 
শ্রতযো বিশদত্বেন ব্রাহ্ষণানাং প্রদশিতাঃ ॥১৮২ 

ত্মাদ্ বেদান্ বিধানেন সম্যগ গুরুমুখা প্রম্। 
অধীত্যাগ্রং তদস্তস্থাং গায়ত্রীং শিরা সহ ॥১৮৩ 
নিত্যমাবর্তয়েদ্ ভক্ত্য। ত্রিসন্ধ্যান্ন মহাশুচিঃ | 

ভূত্বা স্বাত্ব। স্বরৈস্তত্তদ্বর্ণ কৈরতিশোভনৈঃ ॥১৮৪ 
প্রজপেদ্ ব্রাহ্মণে ধীমাংস্তদর্থম্থানুচিন্তয়া | 

যে! নঃ প্রচোদয়ামি ত্যং ধিয়ঃ কর্মস্থ সহ বৈ ॥১৮৫ 

বরেণ্যং সবিতৃশ্চাপি দেবস্থা পরমাত্মনঃ। 
গায়ত্র্যাখ্যঞ্চ তন্তর্গস্তেজো ধীমহি চিন্তয়া ॥১৮৬ 

ইত্যেবং প্রজপেদ্ ভক্ঞয। ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্মঃ | 
এবং তমর্ধানুম্মৃতিপূর্বকং প্রজপেদ্ সদা ॥১৮৭ 

জপং করোতি ঘঃ সোহয়ং সর্বত্রক্মবিদাং বরঃ। 

জীবম্মুক্তোহপি সোহয়ং স্যাদ্ ছুর্ঘটোহয়ং 
মহাত্মনাম্ ॥১৮৮ 

যোগিনামপি দিব্যানাং তদর্থস্য মহাজপঃ। 

তল্লাভো যন্ত কম্য স্তাৎ স সর্বেষাং ভবে কিল ॥১৮৯ 

তথৈবার্থানুসন্ধানং যস্য স্যাৎ স তু চোদিতম্। 
সত্যং জ্ঞানমন্তং বৈ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ॥১৯০ 

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরং ধ্যেয়ং পরাত্পরমূ। 

জগদ্ধেতুঃ শ্রুতিপ্রোক্তং জগজ্জন্মাদিকারণম্ ॥১৯১ 

ন সন্দেহোহত্র কথিতঃ সন্দেহী পাপভাগ ভবে, | 
তাদৃগর্থানুসন্ধানং কর্তা যন্তস্য কেবলম্॥১৯২ 

অপেক্ষ্যং নাস্তি কিমপি লোকেহন্মিন্ সচরাচরে । 

স এব কৃতকৃত্যো বৈ স এব ব্রন্মবিভ্তমঃ ॥৯৯৩ 

সকল বিষয় বিশুদ্ধ হয় এবং পরিপূর্ণ, অতিশুদ্ধ, মহত, | এই অর্থচিত্তন করত বেদবিৎ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গায়ন্রীমন্ত 
শ্রীমণ্ড ও বীর্ধ্যবস্তর ব্রাহ্মণ্য আবিভভতি হয়।১৭৭-৭৯ 

গায়ন্্রীর চতুধিংশতি 'অক্ষরমাত্রের শুদ্ধ উচ্চারণে | 
আভাসংব্রাহ্মণ্যের সিদি। হয় মাত্র-পূর্ণ ত্রাহ্গণ্যের 

নহে। সুতরাং ব্রাহ্মণ্যের সিদ্ধির জন্য বেদজ্জঞ ব্রাহ্মণের 

নিকট অধ্যয়ন করিয়া যথাযথভাবে সন্ধ্যার মন্ত্রসমূহ 

উচ্চারণ করত উহার অনুষ্ঠান করিবে; কেননা, 

প্রজাপতি ব্রন্মের ধ্যান ও অধ্্যপ্রদানের জন্যই 

ব্রাঙ্মণগণকে স'ঙ্গোপাঙ্গ-সহিত সকল শ্রুতি (বেদ) 
বিশদভাবে উপদেশ করিয়াছেন ।১৮০-৮২ 

সুতরাং বিধিপূর্বক গুরুমুখ হইতে বেদাধ্যয়ন করত 
সশির গায়ভ্রীমন্ত্র নিতাই লসানাদিপুর্বক অতিশুদ্ধ হুইয়া 
বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ (নিত্যই ) জপ করিবে এবং উহার 
অর্থেরও অনুচিন্তন করিবে। যে জগণ্প্রসবিতা 
পরমাত্মন্বরূপদেবত! সকল কম্মে আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণ 
করিতেছেন, তাহার সেই বরণীয় ভর্গ অর্থাৎ জ্যোতির্শায়ী 

গায়জরীরপ! শক্তিকে আমরা ধ্যান করিতেছি” 

জপ করিবে ।১৮৩-৮৭ 

এইভাবে অর্থামুসন্ধানপূর্বক যে ব্রাহ্মণ গায়জ্ত্রী জপ 
করে, সে সকল ব্রহ্ধবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ ও জীবন্মুক্ত এবং 
এরূপ ব্রাহ্ষণ মহাত্মগণেরও ছুল্লভ ।১৮৮ 

যোগিগণও যদি (দ্বিজ হইলে) এ যোগাভ্যাসের 

সময় এরূপ অর্ধানুসন্ধানপূর্বক গায়জ্ীজপ করেন, তবে 

তীহাদেরও মহালাভ হইবে। যে ষোগী এরূপ 
অর্থানুসন্ধান করেন, তাহাকে সত্য, জ্ঞান ও অনস্তম্বরূপ 

সর্ববেদৈকবেষ্ভ, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, 

সচ্চিদানন্দঘন পরাশপর পরমধাঁম পরক্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই 
জানিবে। যে ইহাতে সন্দেহে করিবে, সেও পীপভাগী 

হইবে । এরূপ অর্থানুসন্ধানকা রী ত্রাহ্ধণের এই চরাচর 
জগতে অপেক্ষণীয় কিছুই নাই; সে-ই সবধশ্রীপক 
ব্রাহ্মণ কৃতকৃত্য ও ব্রচ্ষবিশ্তম 1১৮৯-৯৩ 

বাস্তবিক তন্ব যাহ! এখন তাহাই বলিতেছি”_ 
বহু ব্রা্ষণ ঘে উক্তপ্রকারে জপ করত ভক্তিপূর্বক 



১৪ আর্্য-শান্র 

পরং ত্বত্র প্রবক্ষ্যামি কেবলং বন্ততো যথা । 
বহবো ব্রাহ্মণ! ভূমে মন্ত্রমাত্রং সলক্ষণম্ 0১৯৪ 
সমুচ্চরস্তঃ পরমং ভক্ত্যা সন্ধ্যামুপাসতে | 
তাবতৈবাত্র জগতী চোদয়াস্তমযৌ স্মৃতৌ ॥১৯৫ 
এতাবতী চ তদ্রৃষ্টির্ভাবাভাবৌ শিবাশিবে৷ | 
স্থখ-ছুঃথে জন্ম-মৃতী জগতকার্ধ্যং প্রবর্তিতে ॥১৯৬ 

জগতকৃত্যং জগতকর্তা চকমে বিপ্রসন্ধ্যয়। | 
যেন কেনচিদন্তেন গুহামেতম্ময়োদিতম্ ॥১৯৭ 

 সর্বেষামপি লোকানাং সর্বেষাং নাকিনামপি। 
ব্রহ্ম-বিষু-মহেশানাং মখানাং বন্থুনা কিমু ॥১৯৮ 

সর্বকৃত্যং সন্ধ্যয়ৈব সম্যগেব সুসাধিতমৃ। 
ব্রাঙ্মণানাং প্রসাদেন ন চে কিমপি নাস্তি বৈ ॥১৯৯ 

সন্ধ্যাভাবে সর্বলোকবিনাশঃ সগ্য এব বৈ। 
ভবেদেব ন সন্দেহ ব্রাঙ্মণাস্তাদুশ! হি বৈ ॥২০০ 

সর্বত্রাপি চ বর্তত্তে কলৌ চৈততু, কেবলমূ। 
তিষ্ঠেৎ তিরোহিতত্বেন দেবাজ্ঞা তাদশা পরা ॥২০১ 
পি এ এ ৪০৫: ০ দা পে লা. পা পা 

সন্ধ্যোপসনা করিতেছেন, ইহাঁতেই জগতে নিয়মিতভাবে 
সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইতেছে।১৯৪-৯৫ 

ইহাঁর ফলে যথাসময়ে বর্ষণ হইতেছে, শস্য উৎপন্ন 

হইতেছে এবং ভাঁধাভাব ও স্ুখদুঃখময় জগ প্রবৃত্ত 
হইতেছে ; এজন্য জগত্কর্তা পরমেশ্বর যে কোন প্রকারেই 

হউক ব্রাক্ধণের সন্ধ্যাদ্বারা জগতের মঙ্গল সাধন করিয়া 

থাকেন-_এই পরম গুহা কথা আমি বলিতেছি ।১৯৬৯৭ 

সর্বলোক, ব্রহ্ধা, বিষু্, মহেশ্বরপ্রমুখ সকল দেবগণের 

উদ্দেশে বিহিত সকল কর্ণ্দই সন্ধ্যানুষ্ঠান-পরায়ণ ব্রাহ্মণের 
প্রসাদেই প্রচলিত আছে, নচেৎ কিছুই থাকিত 
ন1।১৯৮-৯৯ 

যদি সকল ত্রাঙ্গণ সন্ধ্যা পরিত্যাগ করে, তবে এই 

ুহূর্তে জগতের বিনাশ হইবে-_ইহাঁতে সন্দেহ নাই; 
স্থতরাং ব্রাহ্মণের মাহাজ্যয অবর্ণনীয় । সকল ব্রাহ্মণগণ 

সন্ধ্যানুষ্ঠান ও গায়ভ্রীজপ-পরায়ণ থাকিবে; কিন্ত্র কেবল 
কলিধুগে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইবে-__ ইহা পরমেশ্বরের 
আজ্ঞান্বরূপ শান্ত লিখিত আছে ।২০০-২০১ 

ব্রাহ্ষণই সকল জগতের নিদানভূত, তাহার জন্যাই 
জগৎ নিয়মের যহিত প্রচলিত হইতেছে ; ইহার কারণ 

ব্রাহ্মণাঃ সর্বজগতাং নিদানং পরমং পরম্। 
তদ্ধিন! চেন্ন কিমপি তেনৈবৈতৎু প্রবর্তৃতে ॥২০২ 

তশুকারণং হি গায়ত্রী বেদমাত। জগন্ময়ী | 
তখৈতৎ স্জ্যতে সর্বং তখৈতৎ পাল্যতে পরম্ ॥২*৩ 
সংহ্রিয়তে তৈবেতি সৈষা কিল জগ্প্রসূঃ | 
স্ত্রীলিঙ্গেন শ্রুতৌ নিত্যং লোলয়! ব্যবহ্থিয়তে ॥২০৪ 
লিঙ্গানাং বচনানাঞ্চ হৃদয়ং তত্র ব্রহ্মণি। 
সর্বলিনগৈঃ সর্বশবৈর্বচনৈরখিলৈরপি ॥২০৫ 
প্রতিপাগ্তং পরং ব্রহ্ম নান্য কিমপি বিগ্যাতে। 
স্ত্রীলিঙ্গং ব্যবহারোহয়ং যথা! ভবতি তত্তথা ॥২০৬ 
দেবতা হৃদয়ং প্রোক্তং পুংলিঙ্গো দেব ঈরিতঃ | 
নপুংসকে ব্রঙ্গবিদ্া তদেতদখিলং স্মৃতম্ ॥২০৭ 
গায়ত্র্যাস্ত ছন্দো বৈ গায়ত্র্যেব ন চেতরৎ | 
বিশ্বামিত্রঝষিঃ প্রোক্তে। দেবতা সবিতা স্মৃতা ॥২০৮ 

মুখমঘিঃ সমাখ্যাতঃ শিখ ব্রহ্ম প্রকীত্তিতা । 
নারায়ণস্ত হৃদয়ং শিখা রুদ্রুঃ সমীরিতঃ ॥২০৯ 

ব্রাহ্মণগণের উপাস্তা। বেদমাত৷ জগন্ময়ী গায়জীদেবী । এই 

জগশ্মীতা গায়ভীদেবী জগতের স্ষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় 

করিতেছেন । তাহাকে শ্ত্রীরূপে যে ব্যবহার করা হয়, 

তাহা শুধু লঙ্গনীস্বরূপা বলিয়া, বস্তৃতঃ তিনি স্ত্রীও ন'ন, 
পুরুষও ন'ন, সর্বলিঙ্গবহিভূতি সর্বলি্গ ও সর্বশব্দ-প্রতিপাগ্চ 
পরক্রদ্মস্বরূপিণী, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। তথাপি 

ইহাতে যে স্ত্রী পিঙ্গ ব্যবহার হয়, তাহার কারণ 

দেবতা তীাহাঁর হৃদয়, এজন্য তাহাকে পুংলিজ দেব- 

শব্দের দ্বার! ব্যবহার করা হয়, আবার তিনিই ব্রহ্মবিষ্া"- 
স্বরূপিণী হওয়ায় তীহাকে শ্রীশব্দেও বাবহার করা হয়। 

নপুংসক অর্থাৎ ব্লীব লিঙ্গে অখিলতন্ব স্বরূপ ক্রশ্ষবিস্তা 

বলিয়া জানিবে। গায়ভ্রীমন্ত্রের গায়আ্রীই ছন্দ- অন্য 

ছন্দ নহে, বিশ্বামিত্র উহার খবি, সবিতা তীহাঁর দেবতা 

পরব্রহ্ম তীহাঁর শিখা, নারায়ণ ইহার হৃদয়, অগ্নি মুখ 

এবং কুদ্র হইতেছেন শিখা ।২০২-৯ 

এই গায়জীরপ মহামন্ত্রেরে আত্তাক্ষরগ্রহণমাত্রেই 
্রাঙ্মণকে মুখ্য ও প্রথম বল! হইয়াছে। ইহার স্বরবর্ণ 
যদি যথাঁষথ উচ্চারণ করত জপ করেঃ তবে পরিপূর্ণ 



কঞ-স্ৃতিঃ ১৫ 

মহামন্ত্স্ ত্থান্ত্যবর্ণগ্রহণমাব্রতঃ | 
রাঙ্মণ্যং মুখ্যতঃ প্রোক্জং প্রথমং তু ততঃ পুনঃ ॥২১০ 

স্বরবর্ণসমীচীন-সযুচ্চারণতৎ্পরম্ | 
পৌফ্ষল্যং তস্য সংপ্রোক্তং রাহিত্যাৎ ল্ুম্বরস্ত তু॥২১১ 

তদ্ছুত্রণন্ষণ্যমেব স্থাল্লুপ্তবর্ণৈঃ সুমধ্যমে | 
অক্রাঙ্গণ্যং প্রকথিতং তয়োব্রান্ষণ্যয়োস্ততঃ ॥২১২ 

পরিহারায় যত্বেন কালেন মহতা শনৈঃ | 
বেদাভ্যাসমুখেনৈব গায়ত্রীং গুরুবাক্যতঃ 1২১৩ 
সমীচীনাং তু কৃত্বেমাং প্রজপেন্নিত্যমঞ্জস! | 
ংশোধনং তু গায়ত্র্যা বেদাভ্যাপঃ পরো ভবেৎ 

বেদাভ্যাসেন বাগদৌম! ছুণ্টবর্ণস্বরাদিকাঃ | 
শনৈঃ শনৈধিনশ্যন্তি বজ্বাচো! ভবন্তি চ ॥২১৫ 
এতদর্থং পুরা ব্রচ্মা তন্মাধ্যাহিককর্মণি | 
হংসমন্ত্রেণার্ঘ্যমেকং গায়ত্র্যাকল্পয়€় প্রভৃঃ ॥৩১ 

তস্মিন্ মন্ত্রে সমীচীনন্বাধীনে মতি তত্পরম্। 
সম্যগ, বক্ত,ং হি শক্যন্তে মন্ত্রাঃ সর্বত্র কর্মণি ॥২১৭ 

॥২১৪ 

ব্রাহ্মণ্যের আবির্ভাব হইবে। কিন্তু স্বরের ও বর্ণের 

অভাববশতঃ দৌব্রীক্ষণা সমুৎপন্ন হয়, উভয়ের অভাবে 
একেবারে অত্রাক্মণ্য অর্থাৎ পাতিত্য উৎপন্ন হইবে। 

এইজন্য এ দোদ্য় পরিহারের নিমিত্ত গুরুমুখ হইতে 
বেদাভ্যা করত গায়জ্রীর সমীচীন উচ্চারণ জানিয়া 

উহার জপ করিবে; বেদাভ্যাল্সের দ্বারাই গ্ায়জীর 
সমীচীনতা সিদ্ধ হইবে এবং বেদভ্যাসই গায়ত্রীর 

সংশোধনের শ্রেষ্ট উপায়। বেদভ্যাসের দারাই বাগ্দোষ 
ছুম্টবর্ণ ও ব্মরসমূহ ধীরে ধীরে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া 

বজ্বাক্যে পরিণত হয় ।২১০-১৫ 

এইজন্য পুরাকালে ব্রহ্মা মাধ্যমিক কর্টে হংসমন্ত্রের 
দ্বারা একটি অর্থ্য দিবার বিধান করিয়াছেন; এ 

সমীচীনরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে সকল কর্মের সকল 
মন্ত্রই যথাষথ উচ্চারণ করিতে পারিবে ।২১৬-১৭ 

সুতরাং বুঝিতে হইবে গাঁয়ক্রীমন্ত্রের সমীচীন উচ্চারণ 
ও সংক্ষারমাধন করিবার জন্যই শান্ত গায়ন্রী গ্রহণের পর 
বেদাধায়নের বিধান করিয়াছেন ।২১৮-১৯ 

তম্মাদধ্যয়নং নিত্যং গায়ত্র্যাঃ কিল কেবলমৃ। 
সমীচীনোচ্চারণৈকছেতবে তন্য শান্যাথা ॥২১৮ 

তম্মাদেবং বিধিঃ খ্যাতো গায়ত্রী গ্রহণা পরমূ ॥২১৯ 
এবং নতি তু যো মূটে। গায়ন্রীগ্রহণাৎ পরম্। 
অনধীত্যৈব তং বেদমসংশোধ্যৈব তামপি ২২০ 
গায়ত্রীং বর্ণসংযুক্তামুচ্চরেদ্ বেদবর্জন1ু 
শ্রমমন্যত্র কুরুতে শান্ত্রজালে বৃথা শ্রমী ॥২২১ 
বেদারতস্ত যো লোকে দোহস্বাধীনৈকবাগ, ভবে । 
দেবী স্বাধীনবাক্ প্রোক্তস্তেন মন্ত্রাদিকং নদ! ॥২২২ 
সম্যগুচ্চারণাচ্চৈব প্রভবেৎ কিল সন্তৃতম্। 
সর্বদক্ষস্ত বেদী স্তাৎ সর্বপিদ্ধিপ্চ তেন সঃ ॥২২৩ 

প্রভবেদপি তেনৈব ইদং নিত্যং সমভ্যসেশ। 
বেদান্ বেদে ন চেদ্ বেদং শাখামাত্রং তু 

কেবলম্ ॥২২৪ 
অধ্যেতব্যং প্রযত্বেন ন চেদব্রাঙ্গণঃ স্মৃতঃ | 
ুর্রাক্মণো বা নো চেল ত্রান্গণক্রর্ন ংশয়ঃ ॥২২৫ 

অতএব যে মুঢ় গায়ন্ত্রীগ্রহণের পর বেদাধ্যয়নের 
দ্বার! গায়আ্রীর উচ্চারণ ও সংস্কীরসাধন না করিয়া অন্য 

শান্সসমুহে পরিশ্রম করে, তাহার সকল শ্রমই ব্যর্থ 

হয় ।২২০-২১ 

যে দ্বিজ বেদরতিশূন্য, সে অস্বীধীনবাক্ (নিজের 
ইচ্ছামত উচ্চারণে অক্ষম) হয়; কিন্তু বেদাধ্যায়ী ঘিজ 

স্বাধীনবাক্ হ'ন; সেই মন্ত্রসমূহ সম্যক উচ্চ্রণ করিলেই 
সকল কন্মী সফল হয়। বেদবিৎ পুরুষ সর্বকন্মে দক্ষ 

হয় এবং সকল সিদ্ধি তাহার করায়ত্ত হয়; বেদই 

ইহার কারণ, এজন্য সর্বপ্রযত্বে নিত্যই বেদ অভ্যাস 

করিবে। সামর্থ্য অনুসারে কেহ কেহ চারিবেদ, 
তিনবেদ, কেহ দুইবেদ, কেহ একবেদ, কেহ বা নিজ 

নিজ শাখা-মীত্রের অভ্যাস করিবে; কিন্তু উহা 

পরিত্যাগ করিবে না, করিলে ব্রাঙ্গণ্য থাকিবে না, তখন 

তাহাকে অঝ্রাঙ্গণ, ছুর্রাক্ষণ বা নিন্দত্রা্দণ বলিয়া 
জানিবে--এ বিষয়ে কোন মন্দেহ নাই ।২২৪-২৫ 

অথবা তাহার ব্রহ্মাবদ্ধু (নিন্দিত বা পতিত ব্রাক্মণ ) 



১৬ আধ্য-শাস্ 

অথব। ব্রহ্মবন্ধুঃ স্যাতত্র তে ব্রহ্মযোনিজাঃ | 
স্বকৃত্যতস্ত চত্বারস্তেষাং রর ॥২২৬ 
্রহ্মবীর্য্যসমুত্পন্নঃ সম্যঙ্মন্তৈর্ন সংস্কৃত 
অশ্রোব্রিয়ৈকতা৷ তেন ৯১০9১ ঠ ২২৭ 
অব্রাঙ্মণ ইতি প্রোক্তো মন্ত্রাভাসজপাদিকঃ। 
গর্ভাধানাদিসংস্কীরচৌলপনয়নৈরু'তঃ ॥২২৮ 
বেদশৃন্যেন তৎপিত্র! ধারক প্রপুজিতঃ | 
সদসদণ্কৃতসংস্কারো ভুব্রণা্গণ ইতি স্মৃতঃ ॥২২৯ 
মন্ত্শূন্যকতৈঃ সর্বৈঃ সংস্কারৈর্নামমান্রকৈঃ | 
কৃতদংজ্ঞেঃ প্রতিষ্ঠায় বিপ্রস্তোস্কারপুধতঃ ॥২৩০ 

স্কৃতঃ স্যাদ্ ব্রাহ্গণক্রস্তুষ্ণীং নামধরস্তু সঃ । 
গ্হীতমাত্রং গায়্রীবর্ণৈকম্মরশূন্যতঃ ॥২৩১ 
অকালকৃতসন্ধ্যাখ্যকৃত্যং পঞ্ডিতমান্যপি। 
কিং বেদেনেতি ংকিঞ্চিদ্ যতো 

বা নিখিলোহপি বা ॥২৩৩ 
য্কিঞ্চিন্নিখিলানাং স্যাদ্ যাবৎ কস্তাপি নাস্তি হি। 

ইত্যেবং প্রলপন্ ছুফৌ ছুষ্টাভিরতিযুক্তিভিঃ ॥২৩৩ 

হইবে। নিজ নিজ কণ্মানুসারে সেই ব্রহ্মবন্ধু চারি- 
প্রকার; তাহাদের লক্ষণ বলা হইতেছে-খযে ব্রাহ্মণ 

বরদ্মবীর্য্যে উতপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু মন্ত্রের দ্বারা 
সংস্কৃত না হওয়ায় অশ্রোত্রিয়ের সহিত একতা প্রাপ্ত 

হইয়াছে, কেবল মন্ত্রাভীসের দ্বারা সংস্কৃত, তাহাকে 

মন্ত্রীভীসাদি জপপরায়ণ অক্রাহ্মণনামক ব্রহ্মবন্ধু বলিয়৷ 

জানিবে। যে ত্রাহ্গণ বেদশুন্ধ পিতার দ্বারা গর্ভধানাদি 
উপনয়নান্ত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছে, যে সুধী ভক্তি 

দর্শনে পকলে যাহীকে পুজা করে. এবং সৎ ও অসৎ 

উভয়প্রকার ব্রাহ্মণের দ্বারাই যে সংস্কৃত, তাহাকে 

দুর্তরণাঙ্ষণ বলিয়া জানিবে ।২৬২৯ 
যে ব্রাঙ্ষণ নামমাত্র মন্ত্শূন্ত সংস্কীরে সক্কৃত, 

ত্রাক্মণত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল ওক্কার উচ্চারণের দ্বারাই 

সংস্কত, তাহাকে নামমাব্রধারী ব্রাহ্ষণত্রব ব্রহ্মবন্ধু বলিয়া 
জানিবে। যে ব্রাঙ্গণ গায়জ্রীগ্রহণ করিলেও বর্ণ ও 

স্রহীন, অকালসন্ধ্যাকারী এবং শান্ত্রাম্তরের অধ্যয়নবশত 

পশ্ডিতমানী হুইয়। “বেদ পড়িয়াকি হইবে? সমগ্রবেদ 

দুষয়ন্ শ্রোত্রিয়ান্ বিপ্রাঞ্থাস্্রমাত্রক তশ্রমঃ ! 

্রহ্মবন্ধুরিতিখ্যাতে। ত্রহ্মবিদ্তিস্ততঃ নদ! ॥২৩৪ 

যন্মাদ্ বেদাধ্যয়নতে। গায়ত্রীং বেদমাতরমৃ। 
অপনীতৈঃ পরং যত্ত্াৎ পরৈদ্বদ্শবতসরৈঃ ॥২৩৫ 
কৃত্ব। শুভাং সমীচীনাং শান্ত্রম্বরসমগ্িতাম্। 
সন্ধ্যাব্রয়ে চ প্রব্রজেত্তাদ্ুশেন জপেন বৈ ॥২৩৬ 

গায়ত্রী সিদ্ধিদা যত্তাচ্ছনৈর্ভবতি নান্যথা । 

শুদ্ধস্বরযুতা৷ দেবী হংসমন্ত্রসমগ্বিতা ॥২৩৭ 
সম্যগ.জণ্ত ব্রন্মবিদ্তা সাযুজ্যফলদায়িনী | 
সম্যগুচ্চারণং পুর্বম্ষিদেবাদিচি্তনম্ ॥২৩৮ 
পশ্চান্ন্যাসস্তদর্থস্তানুসন্ধানং ততঃ পুনঃ | 

উত্তরোত্তরতো মুখ্যঃ সর্বমর্থানুচিস্তনম্ ২৩৯ 

সিধ্যত্যেব ন সন্দেহশ্চিস্তনং তচ্চ বৈ ক্রমাৎ। 
অনেকজনম্মকৃতিনো ভবিষ্যন্তি ন চান্যথা ॥২৪০ 

অনাবাদিত্যে ব্রন্মেতি ধ্যানরূপকৃতেহন্তরাম্। 

সন্ধ্যায়ৈ সমনুষ্ঠানযোগ্যতায়ে প্রচোদিতাঃ ॥২৪১ 

বা উহার একাংশ পড়িবার লোকই এখন দেখা যায় না” 

এইরূপ প্রলাপবাক্যের দ্বারা শ্রোত্রিয়গণের চিত্তকেও 

বেদবিমুখ করে, শাস্্াম্তরে পণ্ডিত হইলেও তাহাকে 
চতুর্থপ্রকার ব্রহ্মাবন্ধু বলিয়া জানিবে ।২৩০-৩৪ 

এইজন্য ব্রহ্মবিদ্গণ উপনয়নের পর গায়ন্ত্রী গ্রহণ 

করত সযত্বে দ্বাদশবত্সর বেদাধ্যয়ন করত বেদমাতা 

গায়ভ্রীকে বণস্বরের সমীচীনতাপ্রযুক্ত সংস্কার করিয়া 
ত্রিসন্ধ্যায় জপ করিয়া থাকেন ।২৩৫-৩৬ 

এইরূপভাবে উপাসিতা হইয়া হংসমন্ত্রসমস্থিতা শুদ্ধ 

স্বর! ব্রহ্মবিদ্ভারূপিণী গায়জ্রীদেবী সাধককে সাধুজ্য- 
মুক্তিরূপ। সিদ্ধি দান করেন। প্রথম খষি, দেবতা প্রস্তুতির 

স্মরণপূর্বক সম্যক্ উচ্চারণ করত জপ, পরে গ্যাস, তঙ্পর 

উহার অর্থানুসন্ধান করণীয়; ইহার মধ্যে অর্থানুসন্ধান- 
পূর্বক জপই সর্বোশকৃষ্ট ।২৩৭-৩৯ 

এইক্নূপে নিষ্ঠা সহকারে জপ করিলে অবশ্থাই সাধক 

সিদ্ধিলাভ করিবে- ই্াতে সন্দেহ নাই। বনু জগ্মকৃত 
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আপো হি ষ্ঠা ত্রয়ো মন্ত্রা ঘং জুষ্টেন নব স্মৃতাঃ । 
প্রোক্ষণে বিনিযুক্তাঃ স্থ্দধিক্রাবাঞ্চ সঙ্গতাঃ ॥২৪২ 
হিরণ্যাদিচতশ্রশ্চ দ্বিপদা চ শিবা তথ] । 
স্নানমাচমনং চাপি প্রণায়ামন্ততঃ পুনঃ ॥২৪৩ 

স্কল্লো নিখিলং চৈতশ সন্ধ্যানুষ্ঠানহেতবে | 
তণ্পুজারূপমেব স্যাদর্যদানং সমন্বকমূ ॥২৪৪ 

রক্ষোনিরসনাদন্যদর্চনং তস্য কিং স্মৃতম্ । 
তেনার্চযিত্বা তাং ধ্যায়েদ ব্রহ্মত্বেনাথ ততস্বয়ম 0২৪৫ 
অস্মীতি চৈব সন্ধ্যা হি সন্ধ্যয়োস্তাং সমাচরেশ । 
উভযোঃ কালযোর্মধ্যে দ্বিবারং ব্রান্মণঃ সদা ॥২৪৬ 

মধ্যসন্ধ্যা চ কর্তব্যা মধ্যাহ্থে তদ্বদেব হি। 
ত্রিবারমন্তহং প্রোঞ্জং সন্ধ্যাকন্ম দ্বিজন্মনঃ 0২৪৭ 

যাবজ্জীবং ভাবন! সা শক্তিঃ কত্ত,ং ন চেদপি। 
অর্ধ্যদানা্ পরং সম্যগলাবাদি ত্যমন্ত্রকম্ ॥২৪৮ 

বদেদ্ বাচা কেবলং ব৷ তাবল্মাত্রেণ কেবলমৃ। 
রাহ্মণ্যং স্থস্থিরং তিষ্ঠেভতঃ কুষ্যা, প্রদক্ষিণম্ ॥২৪৯ 

উপসনার দ্বারাই সাধক সিদ্ধ হয়-একজন্মে নহে। 

অসৌ আদিত্যে। ব্রহ্ম" এইরূপ ধ্যানের পর “পো হি স্ঠা 
য়োভূব* ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র দ্বারা মন্তকে জলপ্রোক্ষণ 
হরিবে, হিরণ্যাদি চারিটি মন্ত্র ও মঙ্গলময়ী দ্বিপদামন্্র ূ 
ঈপ করিয়া (মান্ত্র) নান, আচমন, প্রাণীয়াম প্রভৃতির 

নুষ্টান করিবে ।২৪০-৪৩ 

সন্ধ্যানুষ্ঠানের কারণীডূত সঙ্কল্পও করিবে এবং 
তাহার পৃজারূপ অর্থ্যও সমগ্রক প্রদান করিবে । রাক্ষস- 

গণের নিরসনের নিমিত্ত অন্য যে অচ্চনা বিহিত আছে, 

তাহা করিয়া নিজে “অহং ব্রহ্ষাশ্মি' এইরূপে চিন্তা করত 

উভয় সন্ধ্যাকালে দুইবার ও মধ্যাহ্নে একবার- মোট 

তিশবার সন্ধ্যা করিবে; কেননা শান্তর ছিজগণকে ত্রিসন্ধ্য। 
করিতেই বলিয়াছেন ।২৪৪-৪৭ 

যাবজ্জীবনই ব্রাহ্ধণকে সন্ধা করিতে হইবে; বদি 

অসমর্থ হয়, তবে অর্থযদানানভ্তর 'অসাবাদিত্যে। ব্র্ধ' 

এই মন্ত্র বলিবে অথবা কেবল এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক 

১১) 

ব্রাঙ্মণ্যং গোপনীয়ং হি সর্বদেশেষু সর্বদা | 
মন্ত্রোক্তিমাত্রতো নিত্যং তদর্থন্থান্ুচিন্তনমূ ॥২৫০ 

ঘোগিনামপ্যশক্যং স্যান্তৎকর্তী ঘশ্চ কশ্চন । 
স মহাত্ম। মহাভাগে। ব্র্ষনিষ্ঠে! মহমনাঃ ॥২৫১ 

জীবন্মুক্তণ্চ ব্রন্ৈব নাত্র কার্ধ্যা বিচারণা | 
সন্ধ্যামূলমিদং ব্রা্মং স্ানমূলং তথৈব চ ॥২৫২ 
শৌচমুলং মন্ত্রমূলং জপমূলং ক্রিয়াপরমূ । 
বেদশাস্ত্রোক্তমূলঞ্চ সর্বং গায়ত্রিকং ন্মৃতম্ ॥২৫৩ 

ধ্যান-প্রদক্ষিণাপশ্চাদোমিত্যেকাক্ষরাদিকমূ । 

সমগুচ্াধ্য সংযম্য নাদিকাগ্রহপুর্বকম্ ॥২৫৪ 

দশ প্রণবগায়ুত্রীং রেচকৈঃ পুরকৈস্তরাম্। 
কুম্তকৈস্তদৃবিধানেন প্রাণাযামং জপংশ্চরে€ ॥২৫৫ 
কৃত্বা ত্রিবারং ততপশ্চাহ কৃত্ব। সন্কল্পমপ্যসৌ । 
সহত্রবারং মুখ্যং হি শতবারং হি মধ্যমন্ ॥২৫৬ 

অধমং দরশবারং স্যাৎ করিষ্যৈবমিতি ম্ম বে। 
জপং কুরধ্যাদ্ বিধানেন মন্ত্রং তত্তৎস্বরানিতম্ ॥২৫৭ 

গায়জীঞ্পেই আপতু্কালে ব্রাঙ্গণ্য রক্ষিত হইবে; তারপর 
প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে ।২৪৮-৪৯ 

সর্বদেশে সর্বদাই উক্ত মন্ত্র উচ্চারণপুর্বক 

মর্থানুসন্ধীনের সহিত গায়ভ্রীজপের দ্বারা ব্রাহ্মণ্য রক্ষা 

করা কর্তব্য; কারণ, এই ব্রাহ্মণ যোগিগণেরও ছুল্লভ। 

যে কেহ এই ব্রাহ্মণাকে রক্ষা! করিবে, তাহাকেই মহাত্মা, 

মহাভাগ্যবান্ ব্র্ধনিষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়া! জানিবে এবং 
সে যে জীবম্মুক্ত--ইহাতে সন্দেহে করিবে না। 

সন্ধ্যা, স্নান, শৌচ, মন্ত্র গায়জ্রীজপ, বৈদিক কর্মের 

অনুষ্ঠান এবং গায়ক্্রীসংস্কারক বেদশান্্। এ সকলই 
্রাঙ্মণ্যের মূল। ধ্যান ও প্রদক্ষিণ করিয়! “ও” এই 
একাক্ষর মন্ত্র সম্যক্রূপে উচ্চারণ করিয়া সংষতভাবে 

নাসিকায় হস্তপ্রদানপূর্ক দশটি প্রণবসহ সশির 
গায়জ্রীপাঠ করিতে করিতে পুরক, কুস্তক ও রেচক 

এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম করত সঙ্বল্পপূরক গায়ন্রীমন্ত্র 
যথাশক্তি জপ করিবে । সহশ্জপ উত্তম, শতজপ মধ্যম 

এবং দশবার জপ অধম; “করিষ্ৈবমঃ এইরূপে সঙ্কল্প 



১৮ 

তত্তদ্ূবেদী জপেন্তক্্যা তদ্বেদম্বরভিম্নতঃ | 
বেদভ্রষ্টো ভবেৎ স্যন্তদ্দোষপ্রশমনাঁয় বৈ ॥২৫৮ 
তদবাস্তরভেদযজ্ঞ্তৎক্রমেণৈব তং মনুমূ ! 
রিমুহূর্তং জপেপ্তক্ত্া তন্দোষাণ্ড, প্রমুচ্যতে ॥২৫৯ 

তজজ্ঞানমাত্রে বিকলো৷ ব্রহ্মবন্ধ্যাদিনামকঃ | 
পরিতপ্তঃ সদ] বিদ্বান্ নিত্যং পরিচরন্ ভিয়া ॥২৬০ 

উপকুর্বন্ পরং কুর্বন্ প্রদক্ষিণনমন্ত্িয়াঃ | 
দৃষ্টমাত্রাদ্ 3 শ্োত্রিয়ান্ বেদপারগান্ ॥২৬১ 
সমুদ্দিশ্য প্রযত্বেন তৎপাদসলিলং তদা। 
পিবন্ ধরংশ্চ শিরসা পক্ষে পক্ষে যতঃ শুচী ॥২৬২ 

ধানেন ততপিবন্ হোমপুর্বকমৃ। 
সমীচীনমহাসন্ধ্যারহিতম্ত ছুরাত্মনঃ | 

নামানি তারকাণি স্থ্যঃ প্রজপ্তানি জগৎপতেঃ ॥২৬৪ 

বেদাক্ষরৈকশূন্যাস্ত পুরাণান্তর্গতাঃ পরাঃ। 
শ্লোকাঃ কেচন সম্প্রোক্তাঃ স্ানসন্ধ্যাদিকম্মন্ ॥২৬৫ 

০০ ৩পন ত পাশাপাশি 

করিয়া জপ করিবে। জপের সময় যেন মন্ত্রের বর্ণ ও 

স্বরের ব্যতিক্রম না৷ হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে ।২৫০-৫৭ 

যিনি যে বেদের অধ্যয়ন করেন, তিনি সেই বেদের 

স্বর অনুসারেই মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিবেন) উহা না 

ররিলে বেদভ্রষ্ট হইবেন; এ পাপ হইতে মুক্তির জন্য 
উক্ত বেদের প্রতিপাগ্ঠ বজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিয়া সম্বর 
গায়ন্ীমন্্রত্রিমুহূর্তকাঁল বসিয়া জপ করিবে; তবেই এ 
পাঁপ হইতে মুক্ত হইবে ।২৫৮-৫৯ 

তত্ুদ্বেদের বর্ণ ও আরাদির জীন না থাকিলে 

্রন্ষবন্ধু হইয়া! যাইব” এই ভয় মনে রাখিয়া সযত্বে স্বব্ব 

বেদশাখা অধ্যয়ন করিবে এবং প্রদক্ষিণ, নমস্কীর, 

উপাকরণ প্রভৃতি সংস্কারের দ্বারা বেদের পরিচর্য্যা 

করিবে । ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদপারঙ্গত, শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্ষণকে 
দেখামাত্রই তাহার পাদোদক পান করিবে ও মস্তকে 

ধারণ করিবে এবং পক্ষে পক্ষে শুচি হইয়! তাহাদের 

পাদেন্গক সংগ্রহ করিয়া রাখিবে ।২৬০-৬২ 

আঁধ্য-শাস্্র 

ন বৈদিকঃ পুরাণোউৈর্মক্তৈঃ কুর্য্যাৎ কথঞ্চন । 
কিঞ্চিত কন্মাপি তম্মাতৈর্বৈদিকৈরেব বাচরেৎ ॥২৬ং 

সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাপরাম্। 
সন্ধ্যাং নোপানতে যে তু কথং তে ব্রাহ্ষণাঃ 

.. স্ৃতাঃ ॥২৬৭ 
কলৌ তু কেবলং তিষ্ঠেদ্ গায়ত্রীবর্ণমাত্রতঃ | 
তদেকদেশতশ্চাপি ক্রিয়ানুকরণাদপি ॥২৬৮ 

ব্রাহ্মণ্যং তচ্চ পুজ্যং স্ান্ন বিচার্ধ্য প্রযত্বতঃ | 
ন নিষেধ্যং বিশেষেণ গোপনীয়তমং ভবেহ ॥২৬৯ 

সন্ধ্যয়োঃ স্লানতো। মৌঞ্্যাঃ বাছোকক্রিয়য়। পরমৃ। 
মোদনীয়ং হি বিপ্রত্বং ন বিচার্য্যতমং ভবে ॥২৭০ 
মুকন্তাপি চ বিপ্রত্বমস্তীত্যেবেতি কেচন। 

প্রোচুর্মহর্ধয়ো মৌ্জ্যাং গায়ত্রীজলপানতঃ ॥২৭১ 
জলে সংলিখ্য গায়ত্র্যা মন্ত্রৈঃ কৃত্বাখিলাঃ ক্রিয়াঃ। 
প্রাশয়েন্তং বিধানেন মুকবি প্রত্বসিদ্ধয়ে ॥২৭২ 

সমীচীন মহাসন্ধ্যা করে না, সে অন্ততঃ পক্ষে 

শ্রীভগবাঁনের ভবতারক নাম জপ করিবে ২৬৩-৬৪ 

বেদাক্ষরশূন্য ব্রাহ্মণের সান-সন্ধ্যাদি কন্দ্নের জন্য কেহ 

কেহ পুরাণান্তর্গত কতকগুলি শ্লোকের বিধান করিয়। 

থাকেন। কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণ পৌরাণিক মন্ত্রে কখনও 
কোন কর্মানুষ্ঠান করিবে না, সর্বদা বৈদিক-মন্ত্রেই তাহা 

করিবে । যাহারা সহজবার, শতবার অথবা দশবারও 

গায়আ্রীজপ করে না, তাহাদিগকে কে ব্রাঙ্ষণ বলে? 

২৬?-৬৭ 

বিশেষতঃ কলিযুগে ব্রাহ্মণ অন্ততঃ পক্ষে গায়ন্্রীমন্্ 
অবলম্বন করিয়াও ব্রাহ্মণ্য রক্ষা! করিতে চেষ্টা কবিবে ; 
কেনন। ব্রাহ্মণ্য সদাই আদরণীয়, কোন বিচার না করিয়া 
সর্বপ্রবত্ধে উহাকে রক্ষা করিবে। উভয় সন্ধ্যায় 

গায়লীজপ, সান, উপবীতধারণ এব ইহার উপর যদি 

ূ বাহা শ্রাদ্ধাদি বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, তবে 
| কলিযুগেও সানন্দে অবিচারিতভাবে ব্রাক্ষণ্য রক্ষা 

্রদ্াকৃর্চবিধানে হোম করত এঁ পাদোদক পান করা যায়।২৬৮-৭০ 

করিয়। শুচিভাবে কাঁলাতিপাত করিবে, কারণ এ! 

পাদোদক মাল্গষের ভবরোগের ওষংস্বরূপ। বে ছুরাজ্স! 

কোন কোম মহধি ব্রাহ্মণের মুক সম্ভানেরও 
মৌন্জীবন্ধন এবং গায়ক্রী জলপানের দ্বারা ব্রাক্মণ্যরক্ষার 



তজ্জাতানাং পরং তত্ত, বিপ্রস্বং ছুল'ভং তরামূ। 
্রশ্মচিত্বৈকসস্তৃত্যা পঞ্চপুর্বাণু পরং তরাম্ ॥২৭৩ 
তাব€ ক্রিয়াভিঃ সম্যগ বৈ কৃতাভিস্তৎকুলেহপি বৈ 
বিপ্রত্বং প্রভবেদ্ ভূয়শ্চান্থলদ্ বিপ্রকৃত্যতঃ ॥২৭৪ 

যদি মধ্যে তৎকুলীনাঃ প্রাম্থলন্ বৈ স্বকৃত্যতঃ | 
নষ্টা এব ভবেয়ুর্বৈ তাবন্তত্র সমুন্তবাঃ ॥২৭৫ 
বেদশান্্রপরাশ্চাপি সতক্রিয়াভিশ্চ সংস্কৃতাঃ | 
হকমিণোহপি নিতরাং নান্যযোগ্যা ইতি 

শ্রুতিঃ ॥২৭৬ 

তে পরেষাং হুব্য-কব্য-যোগ্য। ইত্যেব তৎ্পরমূ। 
রহ্মাবিষ্তিঃ প্রকথিতাঃ পরিনিষ্ঠঃ কুলোস্তবঃ ॥২৭৭ 
বিপ্রত্বপ্রকৃতিং যাতি ন চেম্মুকন্ত কেবলমূ। 
কে বানুমেয়ঃ সন্ভির্বে সদসতদ্ বিলক্ষণঃ ॥১৭৮ 

গায়ত্রীবর্ণরহিতে ক্রিয়ামা ব্রৈকভূষিতে | 
কথং তিষ্ঠতি বিপ্রত্বং মুকে কিং বহুনা পুনঃ ॥২৭৯ 

বিধান করিয়াছেন। যথাবিধি উপনয়নের সকল ক্রিয়া 
অনুষ্ঠান করিয়া জলে গায়্রীমন্্র লিখিয়া জপ করত উহা 
মুককে পান করাইলেই তাহার ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইবে। 
কিন্তু মুক ব্রাহ্মণের পুব্রগণের ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করা 

অত্যন্ত দুঃসাধ্য । যদি মূকের পূর্ব পঞ্চ পুরুষ ও পরবতী 
পঞ্চপুরুষ বৈদিককণ্রে রত থাকেন এবং ব্রাহ্মণগণের দ্বারা 
সকল সংস্কীর পুত্রগণের করান হয়, তবে ব্রাহ্মণের 

কর্তব্য হইতে ভ্রষ্ট না হওয়ায় মূকের পুত্র পৌত্রাদিরও 
ব্রাহ্মণ্য রক্ষিত হইবে ।২৭১-৭৪ 

ঘদ্দি মুকের মধ্যবত্তাঁ কয়েক পুরুষ ব্রাহ্ধণের কর্ম 
হইতে ভ্রষ্ট হয়, তবে তাহারা ব্রা্মণ্যচ্যুত হইবে। 
এরূপ বংশোদ্ূত পুত্রগণ বেদশান্ত্রে পারঙ্জত, সৎকর্ম 

দ্বারা সংস্কৃত এবং সশুকন্মানুষ্ঠান-পরায়ণ হইলেও অন্য 
বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত ( আহার, বিবাহাদি ) ব্যবহারের 
যোগ্য হইবে না ।২৭৫-৭৬ 

কিন্তু তাহার! স্বয়ং অন্ ব্রাহ্ষণগণের হব্য ও কব্যের 

(যজ্ঞ ও শ্রান্ধাদদিতে আহারাদির ) যোগ্য হইবে-_-ইহা 
ব্রদ্মবিদ্গণ বলিয়াছেন । পবিত্র ত্রাহ্ষণবংশে উৎপন্ন 

হইলেও মুক (বোবা) পূর্বোস্তপ্রকারে জাতিমাত্র 

কথ্থ-্মৃতিঃ 

স্পা শপ পপ পাসে পা 
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| 

১৯ 

বিপ্রঃ সন্ধ্যাকারকোহপি স্বক্রিয়ায়ৈ মহত্বরমূ। 
এনো! মহদবাপ্পোতি সন্ধ্যায়া রোধনেন চ ॥২৮০ 

বিপ্রসন্ধ্যারাধনস্ত বালকম্থা বিরোধিনঃ। 
তৎপানসময়েহতীব ভক্তমত্ং সমুগ্ভতম্ ॥২৮১ 
বিশ্বকর্তৃ$ শ্রাদ্ধকালে বিদ্বকর্ত,দুরাত্মনঃ। 

রতিকল্যাণমৌঞ্জাদিপরতৎকালহারিণঃ ॥২৮২ 
একঃ স্যাচ্চৈব সম্কল্লো যদ্দেবাদেবজালকম্ | 
কুক্সাগুং কথিতং দিব্যং শতবারজপাত্তুবৈ ॥২৮৩ 
সর্বেষু শ্রুতিরুৎকৃষ্টা রুদ্রৈকাদশিনী শ্রুতৌ। | 
পর্থাঙ্গরুদ্রেন্যাসেন সর্বকল্মষনাশিনী ॥২৮৪ 

বিপ্রসন্ধ্যাবিঘাতন্ত কর্তা সঃ স্বয়ং তদা | 
তস্য সন্ধ্যাং যতঃ কৃ্ধ্যাদন্যথা কিন্ধিষী ভবে ॥২৮৫ 
ন সন্ধ্যাবিন্বকরণাদন্যৎ পাপং তু বিদ্াতে। 
ব্রাহ্মণস্ত ক্ষত্রিয়াদেরপি শৃদ্রেম্ত বা পুনঃ ॥২৮৬ 
সন্ধ্যাপরং তু হোমঃ স্তা সা চ সন্ধ্যা জপোহপি বা। 

ব্রাহ্মণত্বের ভাগী হইবে, ব্যবহারযোগ্য হইবে না; কারণ 

সণ ও অসথ ব্রাহ্ধণ হইতে বিলক্ষণ এ গায়ক্রীবর্ণরহিত, 

ক্রিগ্নামাত্রসিদ্ধ মুককে দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া কে অনুমান 
করিতে পারে ।২৭৭-৭৯ 

সন্ধ্যাবন্দন-পরায়ণ ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি কেহ অন্য 

ব্রা্ধণের সত্কর্মে বা সন্ধাাকরণে বাধ। স্ষি করে, তবে 

সে মহাপাপ অঙ্জন করিবে। (অযথা গোমষাতাকে 

আহারের সময় বাঁধিয়া রাখিলে যেমন মহাপাপ 

হইয়া থাকে, সেইরূপ মহাপাপ হয়।) ব্রাহ্মণের 

সন্ধ্যোপাঁসনা করিবার সময় যে বালক আচমনীয় 

জল পান ও নৈবেছ্ধ ভক্ষণ করিতে উদ্ভত হইয়া 

সন্ধ্যা ও আরাঁধনার বিস্ব ঘটায়, শ্রান্ধকালে যে ছ্রাত্মা 

বিল্প উত্পাদন করে এবং ষে দুরাতআ্মা! রতি, কল্যা ণত্রত, 

উপনয়নাদির কালকে অতিবাহিত করাইয়া বিদ্ধ 

উত্পাদন করে, ইহাদের সকলেরই মহাপাপ হয়; উহার 

বিনাশের জম্য একবার সঙ্কল্প করিয়া দেবাদেবজালক ও 
কুম্বাগুনামক বেদমন্ত্রসমূহ শতধার জপ করিবে ।২৮০-৮৩ 

সকল প্রকার পাপনাশক মন্ত্রে ফদ্রবিষয়ক একাদশিনী 

শ্রুতিই উতকৃষ্টা, উহার সহিত পঞ্চাজ কুত্রন্াস করিলে 



১৬, 

মিত্রস্ত চর্ধণীমন্ত্রাহ্পস্থানাদিকং পরম্ ॥২৮৭ 
আহিতাগ্নেঃ পুর্বমেব চোদয়াদংশুমালিনঃ | 
নিখিলং তদ্বিজানীয়াদগ্নেরদ্ধরণং তথা ॥২৮৮ 

আহিতাগ্নেরগ্নিহোত্রং সর্বশ্রুতিসমীরিতমৃ। 
নিখিলেভ্যশ্চ কন্মভ্যঃ সততং হাতিরিচ্যতে ॥২৮৯ 

তৎকর্মণঃ সর্বকন্মজালং যত্তদশেষকমূ। 
পরং তদ্যোগ্যতামাত্রং সম্পাদকমিতি স্মৃতম্ ॥২৯০ 
তস্মাতৃছুদয়াৎ পুর্বং স্মার্তং নির্বর্ত্য চাখিলমৃ। 
ততঃ সঙ্কল্পনিয়তস্ত্গ্রিহোত্রস্ত কন্মমণঃ ॥২৯১ 

হোষ্যামীতেব সঙ্বল্ল্য সায়ঘপ্রাতঃ সমাচরেহু। 
সঙ্বল্লানস্তরং তশ্ত তদুদ্ধরণমুচ্যতে ॥২৯২ 

অকৃত্বৈব তু সন্কল্পং ন তছুদ্ধরণং চরে । 
কৃতে তন্মিংশ্চ সঙ্কল্পে তন্মধ্যে ম্মার্তকন্্ন ত€ ॥২৯৩ 

ন কিঞ্চিদ্পি কুরাত মহাবৈদিককর্্ণি | 
কন্মণোহন্যাস্ত সন্বল্পেহন্যকন্মাস্তরমুচ্যতে ॥২৯৪ 

সকল পাপ নাশ হয়। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যার বি্নকারী-__ 
যাহাতে ত্রাহ্মণ পুনরায় নিধিদ্ধে সন্ধ্যা করিতে পারে 

সন্ধ্যাকারী ব্রাঙ্গণ, ক্ষয়, বৈশ্য বা শুদ্র যে কেহই হউক 
মা কেন, কাহারও সঙ্গ্যার বিদ্ব করার মত আর পাপ 

নাই ।২৮৪-৮৬ 

সন্ধ্যা করার পর হোম বা সন্ধ্যাকালীন জপাঁদি 

করিতে হইবে; ততপর চর্ধণীমন্ত্রের দ্বারা সুর্য্যের 

উপন্থান করিষে। 'আহিতাগ্রি দ্বিজ সূর্যোদয়ের পূর্বে 

সন্ধ্যাদি সকল কন্ম সমাপন করিয়া অগ্নির উদ্ধারণ 

করিবে । সকল বেদ বলিয়াছেন”-_-আহিতাগ্সির পক্ষে 
অগ্রিহোত্র কর্্মই সকল কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ।২৮৭-৮৯ 

অন্য সকল কর্মই আহিতাগ্নির পক্ষে অগ্নিহৌত্রের 

সম্পাদক বুঝিতে হইবে; স্থতরাং আহিতাগ্রি ছিজ 
সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই সকল স্মার্তকর্্ম সমাপ্ত করিয়া “ছোব্যামি' 
এইরূপ “সন্ল্প করত অশ্মির উদ্ধরণপূর্বক প্রাতঃকা'লে 

ও সায়ংকালে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিবে ।২৯০-৯২ 

লক্বল্প না করিয়া অগ্নির উদ্ধরণ করিবে না; এবং 
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আধ্য-শান্ত 

প্রবলং বৈদিকং কর্ম্ম সর্বেষপি চ কর্ম্মযু। 

তৎুকৃত্বৈব পুরা পশ্চাশ পিত্রোঃ কুর্্যাচ্ছবক্রিয়াম্॥২৯৫ 
শবে নিপতিতে গেহে পিত্রোরপি পুনঃ কিমু। 

স্বাত্বাদ্রবাসস সায়মগ্রিহোত্রং যথা পুরা ॥২৯৬ 

নির্বর্ত্য তপরং সর্বং কৃুর্য্যাদিতি পরা শ্রুতিঃ। 

তদ্ বৈদিকম্ত কৃত্যস্থ সন্বল্পেহন্মিন্ কৃতে যদি ॥২৯৭ 

যস্য কম্যচিদেকশ্ত তদন্তঃপাতিনামপি। 
মধ্যে বা খত্বিজাং নূনমাশৌচং মৃতকন্ত বা ॥২৯৮ 
নাস্ত্যেবেতি ততঃ প্রাহ তম্মাদত্র তু খত্বিজঃ। 
্না্বা কন্মাণি কু্বারন্ কর্্নকালে তু তৎপুনঃ ॥২৯৯ 
বৈতানিকস্থলং ত্যক্ত। দুরে তিষ্ঠতি নাত্র তত । 
যাবকন্ম ততো ভুয়ো বহিরম্বেতি তং পুনঃ ॥৩০০ 

এবং চেদৃত্বিজামন্যদ্গোত্রিণামপি কেবলম্। 
লগ্নানাং তত্র বিপ্রাণাং কীদৃশং কর্ম তন্তবেৎ ॥৩০১ 

সঙ্কল্লের পর মধ্যভাগে অন্য কোন ম্মার্তকশ্মেরও অনুষ্ঠান 
করিবে না; কারণ, মহাবৈদিক কর্ম্মমধ্যে অন্য কর্মের 

স্বয়ং তাহার ব্যবস্থা করিবে, নতুবা পাঁপভাগী হইবে । । স্বল্প করিলে উহা! কর্ম্ান্তরে পরিণত হয়।২৯৩-৯৪ 
সকল প্রকার কর্দ্পের মধ্যে বৈদিক কণ্মাই সর্বাধিক 

প্রবল; এমন কি মাতাপিতার শবও যদি গৃহে বর্তমান 

থাকে, তবে প্রথমতঃ সান করিয়া অগ্নিহোত্র সমাপন 

করিবে, পরে শবদীহাঁদি কন করিবে-_-ইহাঁই পরম 

বেদবিধি। বৈদিক কর্মের সন্ল্ল করার পর খত্বিগগণের 
মধ্যে কাহারও যদি অশৌচও হয় তথাপি সে কর্টে 
অশুচি হইবে না, সান করিয়া কণ্ম করিবে ; বর্ধাকালে এ 

খত্বিকের অশৌচ যন্তরস্থল পরিত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান 
করে। যতক্ষণ যজ্ঞকর্ম চলিবে, ততক্ষণ তাহার অশৌচ 

হইবে না; কর্মশেষ হইলে বহির্গমন অর্থাত যজ্ঞস্থল 

পরিত্যাগ করিলে সেই অশোচ তাহার অনুগমন করিবে 
অর্থাৎ তিনি অশৌচভাগী হইবেন ।২৯৫-৩০০ 

অন্যাগোত্রীয় খত্বিগগণেরও অগ্যের অশ্নিহোত্র- 
কর্ম্মকীলে অশৌচ স্পর্শ করে না, ইহাতেই বুঝিতে 
পারা যায় ষে, অগ্নিহোত্রাদি বৈদিককর্মসমূহের কিব্ূপ 
অপূর্ব মাহাত্ম্য ৩০১ 



কথ্ধ-্মৃতিঃ 

ততাদৃশং কর্ম তম্মাছুপমারহিতং পরমূ। 
তণ্পরস্য ব্রাহ্মণস্য বৈদিকন্য মহাত্মনঃ ॥৩০২ 
তত্ধর্মাঃ পৃথগেব স্থ্যঃ পিতৃদীক্ষাদয়োইখিলাঃ। 
গর্ভদীক্ষাদয়ঃ সর্বে তস্থান্ত চ পৃথক্ পুথক্ ॥৩০৩ 
দিঙ্মাত্রমপি চোচ্যন্তে বৈদিকাস্যান্বহং তরাম্। 
উদয়াস্তময়াৎ পূর্বং সূ্য্যোপস্থানমীরিতম্ ॥৩০৪ 
প্রতিপক্ষেন্টিতস্তদ্বৎ ক্লুরকর্ম হি পর্বণি। 
অতঃ সপিত্রোরব্দে যা ( দীক্ষাকেশস্থিতিঃ সদা ) 

কেশধারণরূপিণী ॥৩০৫ 

কন্যা-কুস্ত-কুলীরেযু পত্বীগর্ভেষু সম্ততম্। 
প্রত্যব্দ-মাস-পক্ষেযু চামা-মনু-যুগাদিষু ॥৩০৬ 

প্রোচ্যতে বেদবাক্যেন তম্মাত্ত, ক্ষুরকর্ম তত । 
আহিতাগ্নেঃ পর্বণি হি কথিতং তু বিশিষ্যতে ॥৩০৭ 
ইঞ্ট্ন্যভাবেহপি তথুকর্মমান্রাদপি চ কেবলমৃ। 
য্কিঞ্চি কর্মণ! হীষ্টিকর্মৈকদেশতঃ কিল ॥৩০৮ 

প্রসিদ্ধ তাদ্রশ বৈদিক কাধ্যসকল উপমারহিত 

ও শ্রেষ্ঠ। অগ্রিহোত্রপরায়ণ মহাত্মা! বৈদিক ব্রাহ্মণের 
পিতৃদীক্ষা। গর্ভদীক্ষা প্রভৃতি সকল দীক্ষার্দি কর্মমাও পৃথক্ 
হইবে। আমি এই বৈদিক কন্মের মহিমা দিও মাত্র নির্দেশ 
করিলাম; ইহাঁর মহিমা অবর্ণনীয়। সূর্য্যের উদয় ও 

অস্তের পূর্বেই সন্ধ্যায় সূর্য্যোপস্থান এবং প্রতিপক্ষেষ্টি 
করণীয়; আহিতাগ্সি ক্ষৌরকর্ম্ম পর্বদিনেই করিবে। 

যেহেতু কন্যা, কুস্ত, কর্কট প্রভৃতি রাশিতে সংক্রান্তি 

নিমিত্তক শ্রাদ্ধদিনে, এবং সাংবশুসরিক, মাসিক, পাক্ষিক 

এবং অমা, মন্বস্তর ও যুগাদিনিমিত্তক শ্রাদ্ধের এবং 

পত়ীর গর্ভাধানাদ্দি সংস্কীরের দিনে কেশধারণ করিবার 

জন্য বেদ বিধান করিয়ীছেন, সেইহেতু অগ্নিহোত্রীর 

পক্ষে ক্ষৌরকর্ম্ম পর্বদিনে করাই বিধেয় ।৩০২-৭ 
অশ্সিহোত্রী বিজ যদি সাঙ্গ ই্টিকর্ম্নের অনুষ্ঠান 

নাও করিতে পারে, তথাপি কথঞ্চিৎ ইষ্টির একদেশ 

অনুষ্ঠান করত অশ্নিহোত্রকর্মা যথাবিধি অনুষ্ঠান 
করিলেই ইন্টিকর্্মও সাঙ্গই অনুষ্ঠিত হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে ।৩০৮-৯ 
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কর্মণা হীষ্টিসিদ্ধিশ্চ ভবত্যেবেতি তৎকৃতম্ ॥৩০৯ 
যাবতঃ কর্মণঃ কর্ত,মশক্তাবপি তম্ত বৈ। 

অঙ্গমাত্রাস্তাত্ত, কৃতৌ সমীচীনং ভবে কিল ৩১০ 

সোহয়ং ত্মাদাহিতাগ্রের্ন কালাদিনিরীক্ষণম্। 

ক্ষুরম্ কার্্যং নৈব স্যাৎ স কালঃ ক্ষুরকর্মণঃ ॥৩১১ 

নিত্যতঃ সমুপক্রান্তন্তস্া ইঞ্টেরুপক্রমে | 

ত্যক্তনষ্টাগ্িহোত্রশ্তাহিতাগ্রেরেবমপ্যতি ॥৩১২ 

চোদিতং তদ্ধি চৈবং স্তাদাহিতাগ্রীতরস্ত চ। 
বণিনো গৃহিণশ্চাপি বৈদিকস্তৈব কেবলম্ ॥৩১৩ 
উপাকর্মণি চোণ্সর্গে ব্রতানাং সম্ততং তরাম্। 
যদ! তদ৷ ক্ষুরং স্তাদ্ধি ন কালাদিনিরীক্ষণমূ ॥৩১৪ 
কুম্মাণ্ডে গণহোমে চ প্রায়শ্চিত্ত হ্যপস্থিতে । 
সৃতকান্তে প্রসৃত্যন্তে ব্রত চান্দ্রায়ণাদিষু ॥৩১৫ 
নৈমিত্তিকত্রহ্মকূর্চে ন কালাদিনিরীক্ষণমূ। 
দেবাস্ুর-নরাণাং তৎ ত্রিবিধং পরিকীন্ভিতম্ ॥৩১৬ 
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সকল কন্ম করিতে অসমর্থ হইলেও আহিতাগ্রির 

পক্ষে অঙমাত্র অন্ুষ্ঠীনেই কন্ সমীচীনভাবে অনুষ্ঠিত 

হইবে ।৩১৩ 

এজন্য আহিতাগির ক্ষৌরকশ্মের কাল-নিয়ম নাই, 

উক্ত পর্ককালই উহার কাল। যেহেতু আহিঙাগ্রির 

অগ্সিহোত্র নিত্যকর্ম, সেইহেতু ইষ্টিকত্ম করিতে গিয়া 

যদি অগ্িহোতর-কন্মের অঙগহানিও হয়, তাহাতেও ক্ষতি 

হইবে না।৩১১-১২ 

কিন্তু যাহারা আহিতাগ্সি নহে, সেইরূপ গুহস্থও 

ব্রহ্মচারী বৈদিক হইলেও তাহাদের ক্ষৌরকর্ম্ে কালের 
নিয়ম আছে ।৩১৩ 

কিন্তু তাহাদের পক্ষেও উপাকর্্ম, সমাবর্তন প্রভৃতি 
সংস্কীর-কর্ম্নে ক্ষৌরকণ্ম করিতে কাল-নিয়মের প্রয়োজন 

নাই। এইরূপ অশৌচাস্তে,। গণহোমে, কুল্মাগুহোমে, 
প্রায়শ্চিত্ত, গ্রসবান্তে, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতে এবং নৈমিত্তিক 

্রহষাকৃর্চে কালাদি নিরীক্ষণ করিবার প্রয়েজন নাই। 
দেবতা, অস্থুর ও মনুস্তভেদে ক্ষৌরকর্ম্মও ত্রিবিধ। 



২২ আরধ্য-শান্ত্ 

শ্মশ্রাপপক্ষ-কেশানাং মানবং প্রথমং স্মৃতম্। 
উপশ্যশ্রু-কেশবপনং তদ্দৈবতমীরিতমূ ॥৩১৭ 
এদতিনং তৃতীয়ং স্যাদাস্থরত্বসমঞ্জসমূ। 

কেচিত্বধ্যং প্রদায়াথ স্বমত্যা তৎপরং শুচিম্ ॥৬১৮ 
সমুদ্ধত্য বিধানেন চোদয়ান্তর্ঘশোত্তরযূ । 
জপং কুর্বস্তি গায্নত্রযাস্ততক্রিয়ামধ্য এব বৈ ॥৩১৯ 
উদয়ানস্তরং সূর্্যোপস্থানমনস্তরম্ | 
অগ্নিহোত্রং হি কুর্বস্তি তদেতদসমঞ্জীসম্ ॥৩২০ 
কর্মমার্ন্ত কালং বৈ জ্ঞানিমার্গম্ত চে পুনঃ । 
্রন্মার্পণধিয়! সর্বং কর্ম ততক্রিয়তে পরম্ ॥৩২১ 

স্নান-সন্ধ্যাগ্রিহোত্রাদি স্মার্তং বৈদিকজালকমূ। 

য্কর্ম তদ্ব্রহ্মধিয়। ক্রিয়তে কিল তেন বৈ ॥৩২২ 

কো! ভেদঃ কর্মণাং চেতি কৃত্ন্নানাং ব্রহ্মরূপতঃ | 

তশ্মাৎ কৃত্বান্মহং সম্তঃ কৃত্বৈতদ্ বাধকন্তরাম্ ॥৩২৩ 
ন ভবেদিতি চ প্রোচুস্তদনুষ্ঠানমেতছু 
নোতমত্তেন মন্স্তে জ্ঞানিনে! বৈদিকাঃ পরম্ ॥৩২৪ 

সী এ উল ক পাপ পা পাস এ তাস 

মানবোচিত অর্থা অশোচাদি-নিমিত্তক ক্ষৌরকশ্মে শ্শ্রুঃ 

উপপক্ষ (মেণছ )ও কেশের বপন করিবে । উপশ্শ্র 

ও কেশের বপন দৈব ক্ষৌর এবং এতগ্তিন্ন সর্বপ্রকার 
ক্ষৌরকর্মাই আনুরের অন্তর্গত । কেহ কেহ নিজমতেই 

অর্থ্যপ্রদণানের পরই অগ্নির উদ্ধরণ করত সূষ্যোদয়ের 

পর গায়ভ্রীজপ করে এবং এ কর্মের মধ্যেই উদয়ের 

অনন্তর সূর্যোপস্থান ও অগ্মিহোত্র করে, কিন্তু এইরূপ 
সমীচীন নহে ।৩১৪-২০ 

কারণ, কম্মকরণে বিহিত কাল অবশ্য অপেক্ষণীয় ; 

স্বান, সঙ্গ, অগ্রিহোতীদি সকল বৈদিক ও স্মার্তকর্ম 

র্ধার্পণ-বুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করিলে উহা৷ সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম 

হুইবে ।৩২১-২২ 
সমস্ত কণ্মই যখন ব্রন্মন্ব্ূপ, তখন বৈদিক ও স্মার্ত- 

কন্মের ভেদ এবং কালভেদে দোষ ইত্যাদি কেন হইবে 

- এইরূপ মনে করিয়া যাহারা কম্্ করে, তাহাদিগের 
এ বুদ্ধি ও কর্ম্মকে জ্ঞানা বৈদিক ব্রাহ্মণগণ উত্তম বলিয়া 
মনে করেন না ।৩২৩-২৪ 

ন কর্মণি তু ভিন্নস্য কর্মণঃ সমুপক্রমঃ | 
বিধির্নালমিতি প্রোচুস্তদুপর্্যপি কেচন ॥৩২৫ 
ই্টমধ্যেইগ্রিহোত্রং তত ক্রিয়তে বা ন চে পুনঃ। 
অন্নাধানাৎ পরং ভূয়স্ত্যজ্যতে কিং তদুচ্যতাম্ ॥৩২৬ 
অতঃ স্তাণ কর্মমধ্যেহপি কর্মান্যৎ কাধ্যমুচ্যতে | 

বস্ততস্ত পরং বচি মধ্যেহস্মিন স্মার্তকর্মণঃ ॥৩২৭ 
কাধ্্যান্তরং ন কুর্বস্তি যাব কৃত্ব ততশ্চরেশ । 
নোপাসনাৎ পরে! ধর্মে ব্রাহ্ধণস্তেহ বিদ্যাতে ॥৩২৮ 

ওপাসনে কিলাধানমর্ধং যাবত, বা দ্বিধা। 

তেনাগ্নিহোত্রং তশুপশ্চাদ্দর্শাদিস্তদন্তরমূ্ ॥৩২৯ 
আগ্রয়ণং চাতুর্মাস্যং নিরূঢপশুরেব চ। 

অগ্নিষ্টোমাদয়ঃ পশ্চা ক্রুতবো৷ নিখিলাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৩০ 
তম্মাদৌপামনমমং ন ধর্মীস্তরমস্তি হি। 
অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে ॥৩৩১ 

আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্ষ্টেরম্নং ততঃ প্রজাঃ। 
তম্মাদৌপাসনে সূর্্যায়ান্ুতিপণীয়তে পরা ॥৩৩২ 

কেহ কেহ বলেন; “এক কন্মের মধ্যে অন্য কন্ধ 

আরম্ত করা যাইবে-_-এরূপ কোন বিধি যুক্তিযুক্ত নহে; 
স্বতরাঁং ইফ্টকর্ম্মের মধ্যস্থলে অগ্রিহোত্র করা যাইতে 
পারে। যদি অগ্নিহোত্র করা না হয়, তবে কি 

অন্বাধানের অগ্রিহৌত্র-কম্ম পরিত্যাগ করিবে? স্থতরাং 

কন্্মমধ্যে কর্মান্তর অনুষ্ঠেয়» এম্থলে প্রকৃত সমাধান 
বলিতেছি। বৈদিক কন্মের মধ্যে ওপাসনরূপ স্মার্তকশ্ম 

ভিন্ন অন্য স্মার্তকশ্মের অনুষ্ঠান করিবে না, করিতে 
হইলে বৈদিক কর্ম সমাপ্ত করিয়া পরে করিবে; কারণ 

উপাঁসন-কর্মের গ্যায় ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্ত শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর 
নাই ।৩২৫-২৮ 

আধানের অগ্মির অদ্ধেক ওপাসনের ও অপর অর্ধ 

অগ্নিহোত্রের ; সুতরাং ওপাসনের পর অগ্নিহোত্র। তৎ- 

পশ্চাত দর্শাদি য্ অনুষ্ঠেয় ।৩২৯ 

দর্শাদির অনস্তর আগ্রয়ণ, চাতুম্মাস্য, নিরূপণ, 

অগ্ত্িষ্টোমাদি সোমধাগ প্রভৃতি সকল যাগ অনুষ্টেয়। 
স্বতরাং ওপাসনের চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন ধণ্ম নাই। 

শপ কপ শা? 



কথ-্মৃতিঃ 

তাবনম্মাত্রেণ সর্বেষামম্নদানং ধরাতলে। 

মহুতাং বিদ্বামানানাং যোগিনাং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥৩৩৩ 

জঙ্গামানাঞ্চ সর্বেষাং ক্ষুধার্তীনাং বিশেষতঃ । 
অন্নমন্ং মহাক্ষুন্নঃ কো বা তম্তা নিরৃততয়ে ॥৩৩৪ 

প্রদাস্ততি মহাভাগঃ অটতামিতি সর্বতঃ | 

ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ লেছৈশ্চ চোষ্বৈরপি স্থধাআবৈঃ॥৩৩৫ 
সুপেন পরমান্সেন নানাশাকবিশেষতঃ। 
প্রভৃতনপিষা দগ্না পয়সা মধুনা ফলৈঃ ॥৩৩৬ 
দাত্রন্যন্ত ষ্পুণ্যং তৎকোটিগুণিতং ফলমৃ। 
মহদাপ্সোতি পরমং নাত্র কার্য! বিচারণা ॥৩৩৭ 

ওপাসনে পরা দেবা বেদাঃ শান্জাণি কৃতস্থশঃ | 

তীর্থানি পুণ্যক্ষেত্রাণি ব্রতানি বিবিধান্যপি ॥৩৩৮ 
কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণাদীনি দানানি বিবিধান্যপি | 
তুলাভারমুখান্যেবং যানি লোকেহধিকানি বৈ ॥৩৩৯ 

অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি আদিত্যের নিকট উপস্থিত 

হয়; তাহার ফলে আদিত্য হইতে বৃষ্টি হয় এবং কুটি 

হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন ও 

বদ্ধিত হয়। এজন্য ওপাঁসন-কন্মে সূর্যকে ( আদিত্যকে ) 
আনৃতি প্রদান করা হয় ।৩৩০-৩২ 

এ আহন্ুতির দ্বারাই ধরাঁতলে সকলের অন্নদীন 

সম্পন্ন হয়। যেসকল মহাত্সা যোগী, ব্রহ্ধবাদী, এবং 

ক্ষুধার্ত জঙগমমাত্রই (প্রাণীমাত্রই) “কে এমন মহাভাগ্যবান্ 
আছে, যে আমাদের ক্ষুনিবৃত্তির জন্য অক্ষয়ফলদায়ক অন্ন 

প্রদান করিবে” এই বলিয়া অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতেছেন, 

তাহাদের তৃঞ্থির যে ভাগ্যবান গুপাঁসন অগ্নিতে ভক্ষ, 

ভোজ্য, লেহা, পেয়, সূপ, পরমাম্ন, নানা শাক, প্রচুর ঘ্বত, 

দৃধি, দুগ্ধ, মধু ও ফল প্রভৃতির দ্বারা আুতি প্রদান করে, 

তাহার পুণ্য অন্য পুণে)র কোটিগুণ হুইয়! পরম মহৎ ফল 
প্রদান করে--এই বিষয়ে কোন বিচার করা কর্তব্য 

নহে ।৩৩৩-৩৭ 

ওপাসনে দেবতা, বেদ, সকল শান্তর, তীর্থ, পুণ্যাক্ষেত্র, 
কৃচ্ছ চীান্দ্রীায়ণ এবং অন্যান্য বিবিধদানসমূহ তুলিত 

হইলে ভারাধিক্যবশতঃ উহার কর্তাকে অধিক কল প্রদান 

২৩ 

ফলাধিকানি বর্তস্তে তত্কর্ত তানি বিন্দতি | 

তম্মাদৌপাসনং সায়ং প্রাতশ্চ স্ুপমাচরেত ॥৩৪০ 

ধুূতোখয়া বিশেষেণ বিবাহেহগ্নিবিশেষবিৎ | 
বিভূয়াছুখয়ৈবৈনং ন তু ভূমৌ বিনিক্ষিপে্ ॥৩৪১ 
ভূমৌ তু গার্হপত্যস্ স্থাপনং স্মৃতিচোদিতম্ | 
ওপাসনন্ত তত প্রোক্তমুখাৎ কৃত্বা ততো যথা ॥৩৪২ 
সৌলভ্যাধারণামূলং ভবেতস্তাং নিধায় তম্। 
নিত্যান্ুহরণং কৃর্ধ্যাৎ কৃতে ত্বৈবং হি তদ্গৃহে ॥৩৪৩ 
ভব্যানুহরণে পুর্বং বূবুর্ষানি কৃশুস্মশঃ 

মঙ্গলানি প্রতিদিনং মহোহ সবপরম্পরাঃ ॥৩৪৪ 

পূর্বং তু শেষহোমস্য বিপ্রাগমবিশেষকাঃ। 
তদর্চচনাবিশেষাচ্চ তদ্ভোজনপরম্পরাঃ ॥৩৪৫ 

পর্ববন্ধাগমাশ্চাপি স্বন্তিবাচনপূর্বকাঃ | 
অসংখ্যকা অনন্তাঃ স্ব্যর্মঙ্গলধ্বনয়োহনিশম্ ॥৩৪৬ 

করিয়া থাকে ; ম্তরাং সায়ং ও প্রাতঃকালে পান 

কর্মের সম্যক্রূপে অনুষ্ঠান করিবে ।৩৮-৪০ 

বিবাহে যে অগ্রিগ্রহণ করিয়াছে, সে উথাতে 

(চুল্লীতে ) ওপাসক অশ্লিকে স্থাপন করিবে; কিন্তু 

গাহপত্যাগ্রিকে ভূমিতে স্থাপন করিবে-_ ইহা স্মৃতিশান্ত্রের 
বিধান। উখা (চুল্লী) নিম্মাণ করিয়া যে ভাবে উহ্বাতে 

সহজে অগ্নিধারণ কর! যায়, সেইভাবে উখাতে অগ্নি 

রাখিয়া নিত্যই উহার অনুহরণ ( উপাসন! ) করিবে; 

তাহা হইলে এঁ গুহ প্রতিদ্দিন সবপ্রকার মঙ্গল ও 

মহোত্সবের আলয় হইবে ।৩৪২-৪৪ 

শেষহোমের পূর্বে ব্রাহ্মণগণের আগমন, তাহাদের 
বিশেষ অর্চনা ও ভোজন, স্বস্তিবাঁচনপূর্বক সকল আত্মীয় 

স্বজনের আগমন, প্রভৃতি অসংখ্য মাঙ্গলিক ধ্বনি এ গৃহে 
অনবরত শুনিতে পাওয়া যায় ।৩৪৫-৪৬ 

যে গৃহে গৃহী উখাতে ওপাসন অগ্মিকে স্থাপন করিয়া 
সায়ং ও প্রাতঃকালে উহার অর্চনা করে, সেই গুহ 
সকল প্রকার মঙ্গলের আয়তন হুইয়৷ থাকে 1৩৪৭ 



২৪ আধ্য-শান্ 

উথ্যানুহরণং যত্তৎ ক্রিয়তে গৃহিণান্বহমূ । 
সায়ংপ্রাতশ্চ বিধিনা মঙ্গলায়তনং হি তৎ ॥৩৪৭ 
তস্যানুহরণং পশ্চাদ্ রথস্থোসবনা দিকঃ। 

গৃহপ্রবেশহোমাখ্য আগ্নেয়শ্চ তথাবিধঃ ॥৩৪৮ 

সপ্তষি অরু্ধ'তীপুজাদর্শনাদিমহোত্সবঃ| 
ওপাসনসমারম্তস্তদ্গতের্বনমর্চনম্ ॥৩৪৯ 

তদ্দীক্ষানিয়ম। দিব্য৷ দম্পত্যালাপনাদ্িকাঃ | 
মহদাশীরুত্সবশ্চ ভূষণোণ্সব এব চ ॥৩৫০ 

দীপোত্নবো দীপশান্তিঃ কুলাচারাদয়োহখিলাঃ। 
চৌর্য্যোৎসবো হেলনাখ্যো বন্ধুভক্তিমহোৎদবঃ ॥৩৫১ 
গীতোত্সবে বাছ্ধারন্ধভাষণোত্সবসংজ্ঞকাঃ | 

শেষহোমেো৷ নাকবলি-মহেন্দ্রাণীসমর্চনম্ ॥৩৫২ 
্রয়ন্ত্রংশৎকোটিদংখ্যা তদ্দেবানাং সমর্চনম্। 
মহাদিশমুৎ্লবশ্চ তাম্থুলোশলব এব চ ॥৩৫৩ 

তদ্দম্পতী মহীপ্রজা তন্নামোক্ত,্যৎনবঃ পরঃ। 
গৃহাদ্ গ্রামবিনি্ধ্যাণাং মহাজলমহোত্নবঃ ॥৩৫৪ 

জর পরশ পপ আএউ আ প পা স্পা পাপী শি প্পিশীশশ পপ শি পপিসিপিশ 

পসনামির উপাসনার পর রথোশসব, গৃহপ্রবেশ 

হোম, আগ্নেয়, পুরোডাশাদ্দি, সপ্তধি ও অরুন্ধতী পূজা- 

মহোত্সবাদি এ সকলই ওপাসনাগ্রির স্থাপনা প্রযুক্তই 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ।৩৪৮-৪৯ 

উক্ত আহিতাগ্সি দম্পতীর দীক্ষা নিয়ম ও দিব্য, | 

দল্পতীর পরস্পর আনন্দালাপ, মহাজ্গণের আশীর্দোত- 

সব এবং ভূষণোতসব--এ সকলই তাহাদের অপূর্ব ভাবে 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে 1৩৫০ 

দীপোত্সব, দীপশান্তি, সকল কুলাঁচার, চৌধ্যোত্সব, 
হেলনোশুসব, বদ্ধুভক্তিমহোত্সব, গীতোৎসব, বা্রন্ধ - 

ভাষণোৎসব, শেষহোম, নাকবলি, মহেন্দ্রাণীসমচ্চন, 

্রয়ঞ্জ্িংশতৎকোটি (তেত্রিশকোটি ) দেবতার অর্চন, 
মহাদিগুৎসব, তান্থুলোৎসব, তর্দম্পতীমহাপুজা, গৃহ 
হইতে গ্রামনিধ্যাণ, মহাজলমহোতসব, হরিদ্রাজল, 

চুর, গন্ধ ও কুহ্কুম প্রভৃতির দ্বারা দোলোশ্সব, 
দেবতোদ্বামনোতসব, কঙ্কনোদ্বানোতসব ও বঙ্ধোঘাস- 

নোতসব--এই সকল উৎসব এ গুহে অনুষ্ঠিত হয় এবং 

| ধাশ্যাদিরও ) প্রচুর সমাগম হয়; 
ৃ স্থাপিত ) ওপাঁসন অঞ্সির সততই উপাসনা করিবে। 

হারিদ্রেজল-তচ্চ ্ ঁগন্ধ-কুককুমবস্তুভিঃ | 
দোলোৎসবো৷ দেবেতোদ্বালনসংজ্ঞোশুনবঃ পরঃ ॥৬৫৫ 
কঙ্কনোদ্বাসনো বন্ধোছ্ানাদিকমিত্যতঃ | 

যন্তব্যজাতং তৎসর্বমন্হং তততোহধিকম্ । 
ভবত্যেব ততে যত্বাছুখ্যমগ্নিং সদা ধরে ॥৩৫৬ 

যদি ভূমৌ নিক্ষিপেভ্, তপদৃভূমিরশুচিঃ সদা । 
স শান্তিং কুরুতে তম্মাৎ পরং তগু,লহোমতঃ ॥৩৫৭ 
গার্ঠপত্যাখ্যবহ্ছৌ তু পুরোডাশাদিনা ন তু। 
হবিষাপাশুকেনৈব নিত্যশান্তো ভবেদহে। ॥৩৫৮ 

ন চেদ্ গাহপত্যাখ্যো যজমানম্য সম্ততম্ । 

তন্মিন্নতীতে বর্ষর্তে। পললং হি তদিচ্ছতি ॥৩৫৯ 

বহুযো বৈদিকাত্স্মাদ্ গাহপত্যাদিকান্তয়ঃ | 

পঞ্চপাকান্তাপনীয়া নায়মৌপাসনঃ কদী ॥৩৬০ 
তথাকর্তূমশক্তশ্চেৎ সমারোপণতোহপি বা। 

অশ্বানঃ সমিধোৌ বাপি ভর্তব্যঃ সম্ভতং দ্বিজৈঃ ॥৩৬১ 
পরিত্যজেদ্ যদি শুচিং বিরহীত্যু্যতে ব্খৈঃ ৩৬২ 

উহাদের সম্পাদনের উপযে।গী দ্রব্যসমূহের ( ধন- 

স্থতরাং উধ্য (উখাতে 

' এ অগ্ি ভূমিতে কখনই নিক্ষেপ করিবে না, করিলে 

ৰ এঁ ভূমি অশুচি হইবে এবং উহার শাস্তির জন্য আহিতা- 

ূ গ্রিকে এ অগ্নিতে তগ্ড,লহোম করিতে হইবে ।৩৫১-৫৭ 

গাহ্পত্যাগ্রিতে হোম করিলে প্ুরৌডাশের দ্বারা 
হোম না করিয়া পশুর মাংসরূপ হবির দ্বারাই হোম 

করিবে, উহাতে চুল্লী অবশ্ুই শাস্তি হইবে। যদি উহ না 
করা হয়, তবে বর্ষ ব। খতুতে গাহৃপত্যাগ্সিতে মাংসের 

দ্বারা হোম করিবে। অনেক বৈদিক ব্রাঙ্গণ আছেন, 
ধাহার। গাহৃপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগি এই ভ্রিবিধ 

অগ্নিই গ্রহণ করিয়া উহাদের উপাসনা করেন এবং 

পঞ্চপাকের তপস্থা করিয়া থাকেন; কিন্তু গুপাসনাগ্নি 
স্থাপন করেন না। ৩৫৯-৬০ 

যদি এরূপভাবে অশ্নিস্থাপন করিতে সামথ্য না 



কণ-্ৃতিঃ ২৫ 
পায়ং প্রাতস্ততে। নিত্যং বহ্ৃযপস্থানম1চরেহ | 

হোমাৎ পরমুপস্থানং কাধ্যো হোমস্ততো পুনঃ ॥৩৬৩ 
হোষং বিনা স্থ্যপস্থানং ন কদাচিৎ সমাচরেহ | 
প্রচরেদ যদি তুকালে শুচির্ভক্ঞ্যা সমন্গিতঃ ॥৩৬৪ 

র্য্যায়েদং নমমেতি তদ্গৃহা ভিমুখো জপেশু। 
বুদ্ধ! তং হোমকালং বৈ তথান্িষ্টকুতশ্চ বৈ ॥৩৬৫ 

চতুর্থ্যস্তেন তৎপশ্চাত্তভুপম্থানমাচরে | 

প্রণমেত প্রযত্বেন গোব্রাভিবাদনঞ্চ ত ॥৩৬৬ 

কুরয্যাদেব বিধানেন ন তু তুষ্কীং স্বয়ং শুচৌ | 
লৌকিকে জ্ুন্ছয়াদ্ যত্র কুত্রাপি যদি বৈ তদা৷ ॥৩৬৭ 
চরেদ্ বৃথ! হি তণকর্ম তথা নষ্টং ভবেদ্ গ্রুবমূ। 
ঘতোহ্য়ং বহিরেব হি ভার্ধ্যাধীনে বভ়ুব হি ॥৩৬৮ 
পুর! তু ব্রঙ্মনদনে নির্ণযস্ত তথা কৃতঃ | 

উপাসনে স্থিতে গেহে ভাধ্যাধানেন কুত্রচিৎ ॥৩৬৯ 

থাকে, তবে অগ্নির সমারোপণ করিয়া অশ্ম (প্রস্তর ) 

ও সমিধের দ্বারা ভরিয়া দিবে; কদাচ অগ্নি পরিত্যাগ 
করিবে না, করিলে তাহাকে বিদ্বীন্গণ বিরহী বলিয়া 

থাকেন ।৩৬১-৬২ 

সায়ং ও প্রাতঃকালে বহ্ছির উপস্থান করিবে ; হোম 

হইতে উপস্থান শ্রেষ্ট, এজন্য উপস্থানের পর হোম 
করিবে; হোম বিনা উপস্থান কখনও করিবে না। 

এরূপ করিলে শুচি হইয়া ভক্তিপূর্বক “সূ্যায়েদং 
মমমেতি” ইত্যাদি অগ্রিগুহের অভিমুখ হইয়া জপ 
করিবে; পরে হোমের সময় অগ্নির শ্বিষ্টকৃ নামকরণ 
করিয়া উহাতে চতুর্থবিভক্ঞ্যন্ত দেবতার নামের 

সহিত “স্বাহা, যোগ করিয়া অশ্সির উপস্থান হোম 

করিবে। পরে নিজের নাম গোত্রোল্েখ করত বিধিপূর্বক 
প্রণাম করিবে; কিন্তু যেখানেই থাকুক, আহিতাগ্ি দ্বিজ 

কখনও লৌকিকামিতে হোম করিবে না ।৩৬৩-৬৭ 

যদি কখনও এরূপ করে, তবে কর্ম নষ্ট হইবে 

যেহেতু এই অগ্নি ভাধ্যার অধীন, এজন্য পুরাকালে 

ব্রদ্ধলোকে এইরূপ নির্ণয় হইয়াছে-ভা্ধ্যার অধীন 
প্৩ 

প্রবাসে ঘজমানম্থয যদ্দি প্রত্যব্দমাগতম্। 

তদা তু লৌকিকে কুর্ধযাদগ্রৌ৷ পাণৌ ন চাচরেৎ ॥৩৭. 
দর্ভস্তন্মেহপ্ন, ব! কুর্ধ্যাদগ্নৌকরণমাপদি । 
ন কুর্ধ্যাদেব সহল! পাণ্যাদিষু হি যাজুষঃ ॥৩৭১ 

নিয়মোহয়ং যাজুষস্য শ্রাদ্ধকর্মণি পাবকঃ । 

বৈদিকঃ কথিতঃ সন্ভির্বহব্চানাং তখৈব হি ॥৩৭২ 
মুখ্যঃ কল্পঃ পাবকে স্তাদগ্লোকরণকর্মণঃ | 
বিকল্পাৎ পাণিহোমোহপি তদাদিস্তদনম্তরমূ ॥৩৭৩ 

প্রয়তে। বৈশ্বদেবান্তে ব্রাঙ্মণানতিথীনপি । 
ভোজয়ীত চ বালাদীম্মানুষোহয়ং মহাসবঃ ॥৩৭৪ 

অজঙং বৈশ্বদেবাদাববনানেহথবা৷ শুচিঃ | 
ওদুন্বধ্যশ্চ সমিধে। জুনুয়াদ্দশ বা শতঘ্ ॥৩৭৫ 
তাবশসংখ্যান্নান্ুতীশ্চ শ্রীকামঃ কালয়োদ্বযোঃ । 

দেবযজ্ঞোহয়মুদিতঃ কেচিভূ, শকলাহুতিঃ ॥৩৭৬ 

গঁপাসন অগ্নি গুহে থাকিলে অন্থাত্র কোথাও যাইবে ন॥ 
যদি বাধ্য হইয়া প্রবাসে যাইতে হয় এবং সেই সময় সাং- 
বসরিক শ্রাদ্ধের তিথি উপস্থিত হয়, তবে লৌকিক 

মগ্নিতে শ্রাদ্ধ করিবে, (ব্রাহ্গণের ) হস্তে করিবে না। 
৩৬৮-৭০ 

যজুর্বেদিগণ কুশময় ব্রাহ্মণে অথবা জলে আপৎকালে 
অগ্লৌোকরণ করিবে, তথাপি সহসা (ব্রাহ্মণ) হস্তে 

করিবে না। শ্র।দ্ধক্মে ষুর্বেদিগণের পক্ষে বৈদিক 
অগ্নিই নিয়ত বিহিত; খগবেদিগণের পক্ষেও এ 

নিয়ম জানিবে ।৩৭১-৭২ 

সকলের পক্ষেই বৈদক অগ্লিই অগ্লোকরণ-কর্ছে 

মুখ্যকল্প ; উহার অভাবে সামবেদিগণ পাণিহোম করিতে 
পারে 1৩৭৩ 

হোমের পর বৈশবদেব-বলি প্রদানপূর্বক ব্রাহ্মণগণ, 

অতিথিগণ বা বালকগণকে ভোজন করাইবে ; কারণ উহা 

মানুষ-মহাধ্ভ । বৈশ্দেবের আদি ও অন্তে উদুম্বর-কাষ্ঠ- 

নিম্মিত সমিধের দ্বারা দশ বা শতবার আহুতি প্রদান 

করিবে ।৩৭৪-৭৫ 

যে ব্যক্তি ধনৈশ্্্যকামী, সে লায়ং ও প্রাতঃ উভয় 



ত্$৬ 

ইমং যজ্ঞং তমেবোচুর্য২পিতৃভ্যঃ স্বধেতি বৈ। 
তর্পণং ক্রিয়তে যত্তু পিতৃষজ্ঞং প্রচক্ষতে ॥৩৭৭ 

যেয়ং পুর্বং বলিঃ প্রোক্তা বায়সানাং শুনামপি | 
এষা বৈ ভূতযজ্ঞঃ স্যাদতিথীনাং তু ভোজনম্ ॥৩৭৮ 
নৃযজ্ঞঃ কথিতঃ সন্ভিব্রক্গযজ্জন্ত্রযীময়ঃ | 

এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞাঃ শ্রুতিপ্রোক্তাঃ সনাতনাঃ ॥৩৭৯ 

নৈষামঙ্গাঙ্গীভাবোহস্তি স্বতস্্যান্তে পরস্পরমূ। 
তর্পণং ব্রহ্মযজ্ঞব্ দেবাদীনাং যদীরিতম্ ॥৩৮০ 

তদঙ্গমেব তল্াঃ স্তাভচ্চ নিত্যমিতীরিতম্। 

দেবানাং প্রথমং তত্র তর্পণং সমুদীরিতমূ ॥৩৮৯ 

খধীণামথ তত্প্রোক্তং পিতৃণাং তু ততঃ পরমৃ। 

ব্রল্গাদয়োহপি ঘে দেবা বেদোক্তা অক্টমে মতা: ॥৩৮২ 

নমে। ব্রহ্মণে সুম্পষ্টাঃ কাণ্ডানুক্রমতো। মতাঃ। 

তত্তদ্বেদেষ্বেবমেব কাণ্ডানুক্রমতস্তিমে ॥৩৮৩ 

জ্বেয়া এব ন চান্যেহত্র ব্রক্মবাঁদিভিরীরিতাঃ | 

খষয়স্ত্েবমেব স্্যুঃ পিতরোহপি তথা মতাঃ ॥৩৮৪ 

কালেই উক্তসংখ্যক আন্ুতি প্রদান করিবে । কেহ কেহ 

শকলাভূতি প্রদানের কথা বলেন ।১৭৬ 

পিতৃগণের উদ্দেশ্যে "স্বধা' উচ্চারণপূর্বক এই ঘজ্ঞের 

অনুষ্ঠান এবং পরে তর্পণ করাকেই পিতৃযজ্ঞ বলে। বাঁয়স 

ও কুন্ধুরাঁদির উদ্দেশ্যে পূর্বে যে বলিদানের কথা বলা 

হইয়াছে, উহাকে ভূতষজ্ঞ, এবং অতিথিগণের ভোজনকে 

নৃযভ্ঞ বলা হয়। খক্, যজুঃ ও সাম এই তিনবেদের 

অন্ততঃ তিনটি মন্ত্রের যে নিতা সম্বর পাঠ, উহাকে 

্রহ্মযঙ্ক বলে। পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবশুন্ত সম্পূর্ণ স্বতন 

এই পীচপ্রকার যন্ত্ই বেদে পঞ্চজ্রূপে কীঞ্চিত 

হইয়ীছে | ক্রক্মযজ্ঞের সহিত যে দেবতাগণের তর্পণ 

বিহিত হইয়াছে, উহ] নিত্য এবং ব্রক্মাযজ্জের অঙ্গ; 

প্রথমতং দেবতীগণের, পরে খধিগণের এবং তশ্পর 

পিতৃগণের তর্পণ বিধেয়। ব্র্ধাদি যে সকল বেদোক্ত 

দেবত। ,অধ্টমকাণ্ডে বলা হইয়াছে, নমো ব্রহ্মণে' 

ইত্যাদি মন্ত্রে কাণ্ডানুকরমে সুম্পষ্ট প্রতিপাদিত 

আধ্য-শান্ত 

শ্রুতিসন্বদ্ধিনঃ কৃওস্াস্তত এব হি তর্পণম্ 

তেষামেব প্রকর্তব্যত্বেন তচ্চোদিতং পরমূ্ ॥৩৮৫ 

গণাস্ত এব কথিত! অগ্রয়ে বায়বেত্যাদিনা । 

একাদশৈতে কথিতাঃ পত্ত্যানেনাদিকাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৮৬ 

তত্র পত্ত্যনুবাকে যাঃ পত্ত্যস্তা এব চোদিতাঃ। 

এতত্বনুবাকোক্তপত্বীনাং মন্ত্রমূলতঃ ॥৩৮৭ 

পঠনাদপ্যপত্বীকঃ সপত্বীক ইতীরিতঃ। 
অপত্বীকে। ব্রন্মমেধানধ্যায়ী শ্রোত্রিয়োহপি সন্।৩৮৮ 

সপত্বীকো ভবেদ্ ব্রহ্মমেধাধ্যায়ী ন সংশয়ঃ | 
পত্রীপুত্রাদিরাহিত্যে বৈকল্যং শ্রোত্রিয়স্য ন ॥৩৮৯ 
বিশেষেণ ব্রহ্মমেধাধ্যেতুস্তনান্তি সম্ততমূ । 
পঞ্চভার্ষ্যো দশস্থুতোহপ্যপত্বীকোহপ্যপুত্রবান্ ॥৩৯০ 
যে ব্রহ্মমেধানধ্যায়ী স এব কখিতস্তথা | 
ভার্ধ্যামাত্রবিহীনেন ব্রহ্মমেধী মহামনাঃ ॥৩৯১ 

পত়ীমন্ত্রকংলবূসংক্কারহোতৃসংস্কতঃ | 

নিত্যপত্রী সমাবুক্তস্তচ্ছপত্তীবিনাশতঃ ॥৩৯২ 
পাশ পা তিশা ৬৩ প্পাীপাপাশিশ শীল রশ পাপা 

হইয়াছে; উহাঁদিগকে তত্তদ্বেদে তত্ব কাণ্ডামুসারে 

বুঝিতে হইবে--ইহা বেদবিদ্গণ বলেন। এইরূপ 
ধধিগণ ও পিতৃগণও তত্ত কাঁণ্রান্ুক্রমে উল্লিখিত 

হইয়াছেন জাঁনিবে ।৩৭৭-৮৪ 

যেহেতু দেবতা, খধি ও পিড়গণ সকলেই শ্রুতিপ্রাপ্ত, 

ন্তরাং তাহাদের তর্পণও কর্তবারূপে বেদেই বিহিত 

হইয়াছে । এঅগ্সয়ে' বায়বে ইত্যাদিরূপে একাদশ গণ 

দেবতার কথাও বেদেই উল্লিখিত আছে এইরূপ পত্বযা 

অনেন' ইত্যাদি মন্ত্রে দেবধষিপিত-পতীরূপ দেবতাগণের 

উল্লেখ আছে; এই পত্যানুবাক পাঠ করিলে অপতীক 

ব্যক্তি সপত্বীক হয় এবং অপত্ীক ব্রহ্মমেধানধ্যায়ী 
শ্োজিয় ব্রাঙ্ণ সপতীকও ব্রন্মমেধাধায়ী হইয়া 

থাকেন । পতী-পুত্রশূহ্য হইলওে ব্রহ্মমেধাধায়ী শ্রোত্রিয় 
ব্রাহ্মণের কর্মের মধ্যে কোন বৈকল্য হয় না । পঞ্চপত্ী 
ও দশপুত্রবিশিষ্ট হইয়াও যদি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ব্র্ষ- 
মেধাধ্যাঁয়ী ন৷ হয়, তবে তাহাকে অপতীক ও পুত্রহীনই 
বুঝিতে হইবে। ভার্ধ্যাশূন্ত হইলেও ব্রক্মমেধাধ্যায়ী 



কথ্ধ-্থৃতি: ই 

অপত্বীকঃ কথময়ং ভবতীত্যসকত্তরাম্। 
মীমাংসা চাত্র কর্তব্য! ধর্মব্রদ্মাদিবাদিভিঃ ॥৩৯৩ 
ব্রহ্ম বৈ চতুর্োতারস্তেভ্যো যজ্ঞোহধিনিন্মিতঃ | 
স হি নারায়ণো ব্রহ্ম! পুরুষরূপেণ তত্র চ ॥৩১৪ 

বর্ততে চানুবাকেন চোত্তরেণ জগন্মযঃ | 

সৃষ্টরি-স্থিতি-বিনাশানাং কর্তা কারণকারণম্ ॥৩৯৫ 
করণম্তাপি করণং জগজ্জন্মাদিবারণম্। 

সত্যজ্ঞানানন্দময়ং সদসচ্চিম্ময়াত্মুকমূ ॥৩৯ ১ 

তন্রেপেণাবতীর্ণং তন্তম্যাধ্যেতা তদাত্মকঃ | 

ব্রহ্মবাছ্যুচ্যতে সন্ভিঃ স যৈর্ন মিষিধ্যতে ॥৩৯৭ 

স সর্ববেদযজ্ঞৌঘলতকর্মব্রতকুম্মতঃ। 

নম উ বৈ বৈদিকশ্রেষ্ঠঃ কমিষ্ঠঃ কর্মঠোহশঠঃ ॥৩১৯৮ 
সর্বাচার্য্যঃ সর্ববন্ধুঃ সম্প্রদায়প্রবর্তকঃ | 

শ্রোত্রিয় পত্তীমন্ত্র সম্বলিত ও হোতৃসংস্কত হইয়া তুচ্ছ- 
পশ্রীশুন্ত হইলেও নিত্যই সপত্বীক বলিয়াই ব্যবহৃত 
হইবে 1৬৮৫-৯২ 

অপত্বীক হইলেও তাহাকে কেন সপত্বীক বলা হয়, 
এ বিষয়ে ধর্ম ও ব্রহ্মবাদিগণের বিচার কর্তব্য | ব্রহ্ম অর্থাৎ 

বেদ চারজন হোতৃসমস্থিত 'অধাযু, হোতা, উদ্গাতা ও 

ব্রহ্মা এই চারিজন খত্বিগের দ্বারাই যর সম্পন্ন হয়। 

সেই নারায়ণস্বরূপ ব্রহ্মা পুরুষরূপে জগন্ময় হইয়া অন্ু- 
বাক্রূপে বেদ ও যজ্ঞের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। 

যেকেতু হুট, স্থিতি ও বিনাশের কারণ, কারণেরও 
কারণ, সচ্চিদানন্দঘন সতা-জ্ঞানানন্দময় তিনি বেদ- 

রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেইহেতু এ বেদের 

যিনি অধ্যয়নকর্তী তিনিও ব্রহ্ষময় ও ব্রন্মবাদী-__ইহ। 

সজ্জনগণ বলিয়াছেন এবং তিনি অপত্বীক হইলেও 

্রহ্মময়ত্বহেতু তাহার সপত্বীকত্বের নিষেধ করেন নাই । 
৩৯৩-৯৭ 

এজন্য তিনিই সর্বেদের সকল যঙ্জ্ক ও ব্রতের 

অনুষ্ঠীতা, কন্িষ্ঠ, অশঠ, বৈদিক শ্রেষ্ঠ, সর্বাচার্য্য, সর্ববন্ধু 
সম্প্রদায়প্রবর্তক, সর্বাচারস্থাপক, সর্বলোক হইতে বিশিষ্ট, 
ও সুন্মমধর্মীতত্বের জ্ঞাতা ; এই সেই বেদহুত যিনি বেদ- 

সর্বাচারস্থাপকশ্চ সর্বলোকবিলক্ষণঃ ॥৩৯৯ 

সুন্মধর্ীর্থতত্বজ্ঞঃ সোহয়ং কিল বিশেষবিৎু। 
বেদমার্গানুসারী চ পরং বেদোক্তমেব হি ॥৪০০ 
করোতি কর্মণান্যত্, গৌণমুখ্যে তথা বলমৃ। 
দেশ-কাল-মহাপাত্র-দ্রব্য-যোগাদিকেক্ষণে ॥৪০১ 

মুখ্যং ত২সমনুষ্ঠানং কুরুতে কিল সম্ভতম্। 
শুকর্মভিঃ সদ! পুজাং করোতি কুলসম্ভবঃ ॥৪০২ 

সপত্রপুষ্পা্দি কৃতা দেবস্ পরমাত্মনঃ | 
ভবেম্ন তু সদ! পুজা কিন্তু সাকর্মভিঃ কৃতৈঃ ॥৪০৩ 
যথাশাস্ত্রাদিবিহিতৈরলভ্যের্মহতীতি স|। 
প্রোচ্যতে তদ্ বিশেষজ্ৈঃ স হি সর্বোত্তমোভ্ম2॥৪০৪ 
স সর্বদাধারণতো৷ ন কর্তৃং শক্যতে কিল। 
সাধারণাশ্চ পুরুমাস্তাদৃশং দৃষযন্ত্যপি ॥৪০৫ 

মার্গানুসারী হইয়া গৌণ ও মুখ্য সকল বেদোক্ত কর্ম্বেরই 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । দেশ, কাল, মহাপাত্র, দ্রব্য, 
যোগ প্রভৃতি বিচার করিয়া তিনি সর্বদাই মুখ্যভাবে 
বৈদিক কর্্দসমূহের অনুষ্ঠান করত সেই পরমাত্মারই 
পূজা করিয়া থাকেন। পত্রপুষ্পাদির দ্বারা যে পুজা, 
উহ বস্তুতঃ পুজা নহে; শাস্ত্রবিহিত দুর্লভ দ্রব্সমুহের 

দ্বারা বেদোক্ত সতুকন্মসমূহের অনুষ্ঠানে পরমাত্মার ষে 
পূজা করা হয়, উহাই যথার্থ পূজা-- ইহা বিশেষজ্ঞগণ 
বলিয়া থাকেন। ম্ততরাং উক্ত বেদাধায়ী ব্রাহ্মণই 

সর্বোত্তমোত্তম ; তীহাঁকে সাধারণ মানুষ বলিয়া গণ্য 

করা চলে না। কিন্তু দেখ! যাঁয় সাধারণ ( অবৈদিক ) 

মনুষ্াগণ তাহাদের কন্ঘর ও স্বরূপের নিন্দা করত স্বকীয় 

বেদবভ্জিত কন্ম ও পুজাকেই অধিক বলিয়৷ প্রশংসা 
করিয়া থাকে ।৩৯৭-৪০৬ 

তাহার! নিজের ভাব প্রকাশ করত শ্রতির মহিমা না 
জানিয়া শ্রোতসম্মার্গকে হেয় ও নিজ মার্গকে সম্মার্গ 
বলিয়া তাহাদের উপাদেয়ত্ব প্রতিপাদন করে,-_-এইরূপ 

বৈদিক মার্গের নিন্দুক ব্যক্কিগণ স্বয়ং বৈদিক হইলেও 

তাহাদিগকে অবৈদিক বলিয়াই জামিবে। অথগ্ড বৈদিক 

মার্গ ই সকল কন্মের মান্বূপ 1৪০৭-৮ 



২৮ আর্া-শান্্ 

তাং ক্রিয়াং তৎন্বরূপঞ্চ তম্মস্ত্রান্ বেদবজ্জিতান্ । 
মোচয়ন্তঃ স্বকাং পুজামধিকত্বেন কেবলম্ ॥৪০৬ 
বর্ধয়ন্তঃ পরং ভাবমজানস্তঃ শ্রমতেঃ পদম্ ॥ 
ব্যত্যাসয়স্তি সম্মার্গানমার্গান্ বরণয়ন্ত্যপি ॥৪০৭ 

তদীয়মার্গভাগ্যো বৈ বৈদিকোহপি ন বৈদিকঃ। 
অখগুবৈদিকো মার্গঃ দর্বেষামেব কর্মণাম্ ॥৪০৮ 
আরম্ভকালে সম্কল্পে পরমেশ্বরতুষ্টয়ে । 
করিষ্যামীতি সঙ্কল্প্য তত্তুকর্ম যথাবিধি ॥৪০৯ 

সমনুষ্ঠায় তৎপশ্চাত্তত্তকর্মাভ্ত এব হি। 
প্রীণাতু ভগবান্ দেবঃ পরমাত্মা সদ! হরিঃ ॥৪১০ 

অনেন কর্মণা চেতি ত্যাগং কুর্য্যাজ্জলেন বৈ। 
এতচ্চব্রধরশ্যান্ পুজনং মহদেককম্ ॥৪৯১ 

সন্ভিরুক্তং বিধানেন পরমৈর্বৈদিকোত্তমৈঃ | 
পুজনং দেবদেব্ পরং কর্মভিরেব বৈ ॥৪১২ 
কথিতং তগসমাসেন তানি কর্মাণি সাম্প্রতম্ | 
প্রবক্ষ্যামি ক্রমেণৈব ব্রহ্মজ্কানৈকসাধকম্ ॥৪১৩ 
ওপামনং বৈশ্বদেবং পাবণঞ্চ তথাষ্টকাঃ | 
মাসি শ্রাদ্ধং সর্পবলিরীশানবলিরেব চ ॥৪১৪ 

সকল কর্মেরই আরস্তকালে পরমেশ্বরের তুষ্টি কামনা- 

পূর্বক নঙ্থল্প করিয়া সেই সেই কণ্ম যথাবিধি অনুষ্ঠান 

করিবে এবং ক্দমের অন্তেও “পরমাত্সা ভগবান্ শ্রীহরি 
আমার কর্মের দ্বারা গ্রীত হউন” এইরূপ প্রার্থনা করিয়া 
জল প্রদান করিবে। পরম বৈদিকোত্তম সাধুগণ 

বলিয়াছেন--এইরূপভাবে বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান 

করিয়া হভহরির যে প্রীতি উৎপাদন করা হয়, ইহাই 

একচনক্রধর শ্রীবিষু শ্রেষ্ঠ উপাসনা 1৪০৯-১২ 

এখন ব্রহ্মজ্ঞীনমাত্রের সাধক এ সকল কর্মের কথা 

সংক্ষেপে বলিতেছি। ্রপাসন, বৈশ্বদেব, পার্বণ, অধ্টকা, 

মাসিকশ্রান্ধ, সর্পবলি, ঈশীনবলি, অশ্মিষ্টোম, অতিপূর্ব, 
উক্ধ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র্য, আন্তোর্াম এবং বাজপেয়-- 

এই সপ্তবিধ যাগ ; হবি ধজঞ, অগ্রিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, 

অগ্নিষ্টোমোহতিপুর্বস্চ উক্থ্যঃ ষোড়শসংজ্ৰিকাঃ। 
অতিরাত্র্যাপ্তোর্যামশ্চ বাজপেয়শ্চ সপ্ত বৈ ॥৪১৫. 

কথিতাস্ত সমাসেন হবিধজ্ঞাস্তঘৈব চ। 
অগ্নিহোমঞ্চ দর্শাদি তথৈবাগ্রয়ণং মহৎ ॥৪১৯৬ 
চাতুর্মাস্যনিরূঢ়ে চ সৌত্রামণিরতঃ পরম্ 
পিতৃযজ্ঞাশ্চ কথিত! একবিংশতিনংজ্ঞিকাঃ ॥৪১৭ 

কর্ম যগ্পি তৎপ্রোক্ভং ত্রিক্ষণস্থায়ি কেবলমৃ। 
তানীমানি তু কর্মাণি নিত্যান্ানুর্মনীষিণঃ ॥৪১৮ 

কথং ত্দিতি হি প্রোক্তে বাপ্নাবাক্যেন কেবলম্। 
তেন তশকর্ম কথিতং কেচিদত্র মহ্র্ষয়ঃ ॥৪১৯ 
চত্বারিংশশসংক্কারাঃ প্রোচুরেবঞ্চ তদ্যথা 

আবশ্বাকাশ্চ বঙক্ষ্যামি ক্রমেণ তেষু যে চ তান্ ॥৪২০ 

গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তো জাতকর্ম চ। 
নামান্ন প্রাশনং চৌলং মৌস্জীব্রতচতুষটয়ম্ ॥৪২১ 
স্নানং গোদানিকং চেতি বিবাহঃ পৈতৃমেধিকম্ | 
পরং নিজ্ঞমণং ত্েবং পরো! বিষুতবলি? পরঃ। 

তদঙ্গভূতদিব্যানি সর্বাধ্যুক্তানি চ ক্রমাৎ ॥৪২২ 
মস্ত বেদশ্চ বেদী চ বিচ্ছিগ্ভতে ব্রিপৌরুষমূ। 

আগ্রয়ণ, চাতুমার্স্য, নিরূপণ, সৌত্রামণি__এই এক- 
বিংশতিসংখ্যক পিতৃযজ্জরূপ সকল কর্ম নিক্কীমভাঁবে 

অনুষ্ঠিত হইলে ব্রক্ষজ্ঞানের সাধক হয়।৪১৩-১৭ 

যদিও ক্রিয়ামাত্রই তিক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ পঞ্চমক্ষণনাশ্য, 

তথাপি মনীষিগণ এই সকল কর্মকে নিত্য বলিয়াছেন ; 

ইহার কারণরূপে কোন কোন মহষ্ষি বলিয়াছেন, 

যেহেতু শাস্ত্রে এগুলি অনুষ্ঠান করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ 
বিধান করা হইয়াছে, সেইহেতু উহারা নিত্য ।৪ ১৮-১৯ 

আপত্কাল বা অনাপৎকালকে লক্ষ্য করিয়া যে 

চত্বারিংশৎ ( চল্লিশটি) সংস্কীরের কথা বল! হইয়াছে, 
তাহাও বলিতেছি।৪২০ 

গর্ভীধাঁন, পুংসবন, সীমস্তোক্নয়ন, জাতকন্ম্ম, নামকরণ, 

নিক্রমণ, অন্পপ্রাশন, চৌল (চুড়াকরণ ), চারিপ্রকার 
মৌজ্ীত্রত, লান ( সমাবর্তন ), গোদানিক, বিবাহ, পৈতৃ- 



কথ-শ্থুতিঃ 

স বৈ দুত্র্ণক্ষণে! নাম সর্বকর্মবহিষ্কৃতঃ ॥৪২৩ 
দৌব্রাঙ্ষণ্যবিনাশায় দ্বিজো ভক্ত্যা ধিয়া যুতঃ। 
নিত্যমেব যতস্তম্মাদ্ যজ্জেন তান্ সদ। যজে ॥৪২৪ 

পিতৃণাং প্রজয়! পশ্চাদেতেযু ব্রিষু সর্বদা । 
চেতস! ভীতিযুক্তেন তদা'পাকরণহেতবে ॥৪২৫ 
স্বাধ্যাযোহয়মধ্যেতব্যো মহাতন্গিয়মৈযু'তঃ ॥৪২৬ 
অনধীত্যৈব যো বেদং শাস্ত্রেষু কুরুতে শ্রমমূ। 
স পাগীয়ানৃষিঞ্জণাম্মুক্তো নৈব ভবত্যলম্ ॥৪২৭ 

বিপ্রজম্ম সমাসাদ্য বেদং তমনধীত্য চ। 
তেন বেদেন কিং চেতি ব্দন্মম মহাঁজড় ॥৪২৮ 

শান্তরমাত্রশ্রমোহতীব সপ্ততস্তবন্ বিহায় চ। 
সম্বার্থ, মৈথুনং কুর্বমনদন্নিষ্টমটন্ বনম্ ॥৪২৯ 

সম্পাদয়ন্ বৃথাতীব সতক্রিয়াশ্চ বিহ্জ্য বৈ। 
কুটুম্বভরণেহতীব নিত্যজাগরসন্মুখঃ ॥৪৩০ 

সপ শাল পাপী শট এ শট শশা পপ শিস 

মেধিক, নিক্রমণ, বিষুধবলি ও তদঙ্গভূতদিব্য এই 
(ষোড়শ) প্রকার সংস্কীর অবশ্থাই কর্তব্য ।৪২১-২২ 

যে ব্যক্তির তিনপুরুষ হইতে বেদ ও বেদি বিচ্ছিন্ন 
হইয়াছে, তাহাকে সর্বকর্ণবহিষ্কত দুর্রীক্ষণ বলিয়া 
জানিবে ।৪২৩ 

উক্ত দৌব্রীক্ষণ্যনাশের জন্য দ্বিজ ভক্তিপূর্বক 
পূর্বোক্ত সংস্কীরসমূহের এবং পূর্বোক্ত কন্মগুলিরও যথাষথ 
অনুষ্ঠান করিবে 1৪২৪ 

প্রজোতপত্তির (পুত্রোপত্তির) দ্বারা পিতৃণের পরিশোধ 
করত পুবোক্ত তিনপুরুষের বেদ ও বেদির বিচ্ছেদ-দৌষের 

নিবৃত্তির জন্য ভীতিযুক্ত চিত্তে মৌদ্তীব্রত পালনপূর্বক 
স্বাধ্যায়ের ( বেদের ) অধ্যয়ন করিবে 1৪২৫-২৬ 

যে দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্ শান্তে পরিশ্রম 
করে, সেই পাপিষ্ঠ, কখনও খধিধণ হইতে মুক্ত হয় না। 
৪২৭ 

ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করত যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন 
না করিয়া অন্য শাস্দ্রমাত্রে পরিশ্রম করে এবং “বেদ 

পড়িয়া কি হইবে এইরূপ বলিয়া সগুতন্ত (যজ্জাদি কর্ম) 
পরিত্যাগ করত কেবল এঁহিক সুখের জঙ্া মৈথুন, 

৯ 

লুঠম্মহীতলে তুষ্ণীমধোগচ্ছতি মানবঃ | 
অনধীতৈকবেদোহপি ততক্রিয়ামন্ত্রমাত্রতঃ ॥৪৩১ 
কৃত্ব। কর্মাণি নিত্যানি জ্যোতিষ্টোমমুখানি বৈ | 
ব্রাহ্মণে ব্রহ্মলাধুজ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৪৩২ 

্রিপুর্ববেদিবিচ্ছিন্তাবিন্ত্রগ্রী পশুনা জে । 
ত্রিপূর্বসোমবিচ্ছিতো দৌব্র্ণ্যনিরৃতয়ে ॥৪৩৩ 
তদাশ্রিনাখা-পশুনা যজেতৈবাবিচারয়ন্। 
বেদোক্তকর্মভিনিত্যৈরেভিরেব হি জায়তে ॥৪৩৪ 
চিত্তশুদ্ধিত্রণন্ষণন্ত নান্যৈঃ কর্মশতৈরপি। 
বেদোক্তমার্গে যে। দিব্য; কথিতশ্চিত্তশুদ্ধয়ে ॥৪৩৫ 

স্ুলভোহয়ং তমেবাতঃ মেবেতৈব বিচক্ষণঃ | 
চিত্তশুদ্ির্বংশবৃদ্ধিঃ পিতৃণাং তু প্রসাদতঃ ॥৪৩৬ 

পিতৃ প্রপাদঃ শ্রাদ্ধেন ন চান্যেন কদাচন । 

একবিংশতিযজ্ঞেষু মাসি শ্রাদ্ধং তথাষ্টকাঃ ॥৪৩৭ 

যাঁদুচ্ছিক ভ্রমণাদি করিয়া সতক্রিয়াসমুহ পরিত্যাগ করে 
এবং নিত্য সতর্কভাবে কুটুন্থগণের ভরণপোধণেই ব্যাপৃত 
থাকে, সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পর অখধোগতি হয়। 

সম্পূর্ণ একটি বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও যে দ্বিজ 

কর্মীনুষ্ঠানের উপযোগী মন্ত্রগুলি সম্বর অভ্যাস করত 
অগ্লিহোত, দর্শপৌর্ণমীন এবং জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম 

অনুষ্ঠান করে, সে ব্রহ্মপাযুজ্য লাভ করে-_ইহাঁতে সংশয় 
নাই ।৪২৮-৩২ 

ত্রেপুরুষিক বেদির বিচ্ছেদে পশুকরণক ইইন্দ্রাঞ্মি- 
দেবতাক যাগ করিবে এবং ত্রেপুরুষিক সোমযাগের 
বিচ্ছেদে দৌব্রীহ্গণ্যনিবৃত্তির জন্য অশ্বিনীদেবতাক পশু- 

যাগ করিবে। উক্ত বৈদিক কর্মসমূহের দ্বারাই ব্রাহ্মণের 
চিত্তশুদ্ধি হইবেঃ অন্য শতকর্মেও তাহা হইবে না। যেহেতু 

দিব্য ও সলভ এই বেদমার্গ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তরূপে শাঙ্সে 
কথিত হইয়াছে, সেইহেতু বিচক্ষণ পুরুষ বেদমার্গেরই 
সেবা করিবে। পিতৃপুরুষগণের প্রসাদেও চিত্তশুদ্ধি 
ও বংশবুদ্ধি হয় ।৪৩৩-৩৬ 

পিতৃপুরুষগণের প্রসন্নতা শ্রাদ্ধের দ্বারাই উৎপন্ন হন্প, 



৩৬ 

মহাপিতৃঘজ্ঞশ্চ পিতৃযজ্ঞস্তঘৈব চ। 
পৈতৃকাণি হি কর্মাণি চত্থার্ধানুর্মনীধষিণঃ ॥৪৩৮ 

প্রাধ্যন্যেনৈব চোক্তানি জাতকর্মমুখানি তু। 
মানুষাণি তু সর্বত্র প্রসিদ্ধানি জগতত্রয়ে ॥৪৩৯ 

পরাণি দৈবিকান্যাুঃ সর্বাণ্যে তানি বৈ দ্বিজঃ | 

প্রতিসংবুসরং কৃর্য্যাদেব পিত্র্যাণি শক্তিতঃ ॥8৪০ 
শক্তিসাধ্যানি কার্য্যাণি কথং কুর্ধযাদকিঞ্চনঃ | 
প্রভৃতধনধান্যানি হাগ্রিহোত্রমুখানি বৈ ॥৪৪১ 

ইত্যানুঃ কেচনাচার্ষ্যা বৈখানসমহর্ধয়ঃ | 
অপরে বালখিলাস্ত বৈদিকামতয়োহ ব্রুবন্ ॥৪৪২ 

যস্ত ত্রিবাধষিকং বিত্তং লক্ষং লক্ষার্ধমেব বা। 

স কথং মন্তমাতঙ্গমগ্নিহোত্রমুপাসতে ॥8৪৩ 

পুনরন্যে হশ্মকুট্রাঃ স্বমতং প্রাহুরুতমমূ। 
রস্তাসম্ভোগকার্ধ্যায় স্বর্গোহয়ং বিহিতঃ পুর! ॥88৪ 

অন্য উপায়ে নহে । একবিংশতি যজ্কের মধ্যে মাসিক- 

শ্রাদ্ধ, অষ্টকা, মহাপিতৃষজ্জ ও পিতৃষজ্ঞ--এই চারি প্রকার 

যজ্কে ই মণীধষিগণ পৈতৃক কর্ণ বলেন ।৪৩৭-৩৮ 

উক্ত নির্দিষ্ট চত্বারিংশতপ্রকার সংস্কারের মধ্যে 
গর্ভাধান, পুংসবন, শীমস্তোন্নয়ন, জাতকর্ম প্রভৃতি 
ষোড়শ সংস্কীরই ভ্রিজগতে প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ 1৪৩৯ 

দৈবিক কর্মসমহই শ্রেষ্ঠ; এজন্য দ্বিজগণ 
দৈবকর্মসমূহের এবং পিতৃগণের প্রাসাদের জন্য পৈতৃক 
কর্মেরও যথাঁশক্তি অনুষ্ঠান করিবে 1৪8০ 

বৈখানস (বানপ্রস্থী ) মহধিগণ কেহ কেহ বলেন, 
প্রভৃত ধন ও সামর্যসাধ্য এই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম 
দরিদ্র ত্রাহ্ষণগণ কেমন করিয়া অনুষ্ঠান করিবে? 
অপর বালখিল্য খধিগণ বলেন, যে ব্যক্তির ভ্রেবাধিক 

আর লক্ষ বা লক্ষার্ধ মুদ্রা আছে, সে ব্যক্তিও কেমন 

করিয়া অগ্নিহোত্রের মত মন্ত মীতঙ্গকে পোষণ করিবে? 
৪৪১-৪৩ 

অপর অশ্মকুট্র খধিগণ বলেন,_ দেবদেব পিতামহ 
রস্তাদি তাগ্সর! সম্ভোগের জহ্যই স্বগাদি লোক সৃষ্টি 

করিয়া উহীর প্রাঞ্চির জন্যই দৈব যাগযজ্ছাদির শ্জন 

ার্য্য-্শান্তর 

পিতামহেন দেবেন তৎকার্য্যায় মখঃ পরঃ। 
রস্তাসস্ভোগকাম। যে তৈরেব হি স হি ক্রতুঃ ॥88৫ 

সমনুষ্ঠেম এবেতি নান্কার্য্যায় স স্মৃতঃ। 
নৈমিষাদি মহাক্ষেত্রে বিগ্যমানেশ্বরার্চনাশ ॥8৪৬ 

মুক্তিরনাত্র বিরোধো হি ত্মাৎ কুধ্যাদ্ধরেঃ সদা । 
প্রতিযান্থু পুরাণেষু স্বদ্দারুপ্রস্তরাত্মস্থ ॥৪৪৭ 

পন্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈরচ্চাং যোড়শৈরুপচারকৈঃ। 
নিত্যপুজাং বিশেষেণ তথা নৈমিত্তিকান্যাপি ॥৪৪৮ 
কাম/পুজাং পক্ষপুজাং মাসত্বব্দাদিপুজনম্ । 
জলাভিষেকপুষ্পাদিধৃপাগ্ৈশ্চ নিবেদনৈঃ ॥৪৪৯ 
্রাহ্গণ্যং ব্রাহ্ষণে জাতো ন্যায়োহথায়ং ক্রিয়ামুখৈঃ | 
উচ্যতে ত্রাঙ্গণশ্চেতি স তু জাতো মহাখণী ॥৪৫০ 

স্বাধ্যায়াধ্যয়নাচ্চাপি ব্রহ্মচর্য্যমুখাদিনা | 

ধণং তং প্রথমং লঙ্ঘ্যং যজ্ঞৈর্দেবং ততস্তরেৎ ॥৪৫১ 

করিয়াছেন স্থতরাঁং যাহাঁদের রস্তা প্রভৃতি অগ্সরাগণের 

সম্ভোগের কামনা আছে, তাহারাই বৈদিক যজ্গাদির 
অনুষ্ঠান করিবে; যাহাদের এরূপ কামনা নাই, 
তাহাদের জন্য এ কর্ম বিহিত নহে 188৪-8৫ 

তাহারা নৈমিষাঁদি মহাক্ষেত্রে গমন করিয়া যদি 
তত্রত্য প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরের উপাসনা করে, তাহা 
হইলেই তাহাদের মুক্তি হইবে-_ইহাঁতে কোন বিরোধ 

নাই। স্ৃতরাং নিক্ষীম পুরুষগণ মৃত্তিকা, কান্ট ও 
প্রন্তরের দ্বারা শ্রীহরির মুস্তি নির্মাণ করিয়া পত্র, পুষ্প, 
ফল, ষোড়শোপচার প্রভৃতির দ্বারা এ মুণ্তির নিত্য ও 
নৈমিত্তিক পূজা করিবে। এইরূপ জলাভিষেক, পুষ্প, ধৃপ, 

দীপাদির নিবেদনের দ্বারা কাম্য পূজা, পাক্ষিক পূজা, 
মাস, খু, বর্ধাদিতে বিশেষ তিথিনিমিত্তক বিশেষ 
পূজাও তীহাঁরা করিবেন ।৪৪৬-৪৯ 

ত্রাঞ্ধণের ওুরসে জন্মগ্রহণ করিলেই জাতিগত 

ব্রাহ্মণ্য সিদ্ধ হইবে, উহার পূর্ণতার জন্যই বৈদিক কর্ম 
বিহিত; ব্রা্ষণ জন্মের সহিতই খধধিধণ পিতৃধণ ও 

দেবঞ্ধণে আবদ্ধ হয়।8৫০ 

্রহ্মচধ্য পাঁলনপুর্বক বেদাধ্যয়নাদির দ্বারা প্রথমে 



কথ-স্যৃতি 

প্লাত্বতং বিধিমাস্থায় গীত-নৃত্তার্পণেন চ। 
হরের্গানঞ্চ নৃত্তঞ্চ নটনঞ্চ বিশেষতঃ ॥৪%২ 

সদা ব্রাহ্মণজাতীনাং বিহিতং নিত্যকর্মব্ 
অধর্মাস্তমিত আদিত্যে পুনরর্ধোদয়েহনিশম্ 1৪৫৩ 
দ্রিবৈবারাধনং তশ্থ দৈবস্থয পরমাত্মনঃ | 
কৈবল্যদং সগ্য এব তথা! তদবলোকনম্ ॥8%৪ 
য্কিঞ্চিত ক্রিয়তে কর্ম লৌকিকং বৈদিকং তথা । 
ভোজনং গমনং দানমলক্কারোহথ ভূষণম্ ॥৪৫৫ 

সর্ব ততগ্রীতয়ে কুর্ধ্যাত্তনির্মাল্যপরো ভবে | 
তেনোপভুক্তত্রগ গন্ধবাসোহলঙ্কারচচ্চিতঃ ॥৪৫৬ 

উচ্ছিষ্টসস্ভোজনশ্চ তস্য মায়াং জযুত্যসৌ | 
বৈদিকানি তু কর্মাণি শক্রাদিপ্রীতয়ে খলু ॥৪৫৭ 
ভবস্তি বৈ সুক্তিরসা ভবত্যত্র কথং তথা । 
মুখ্যং তমেব ন্বীকার্ধ্যং বিপ্রত্থস্ত হি দিদ্ধয়ে ॥9৫৮ 
গাহ্স্থ্যং ধর্মকাধ্যায় পরোপকৃতিহেতবে | 

এবং তে বৈদিকং মার্গমশ্মকুট্টাদয়ো হখিলাঃ ॥৪৫৯ 

খধিখণ হইতে মুক্ত হইয়া পরে যজ্ঞের দ্বারা দেবঞ্চণ 

হইতে মুক্ত হইবে 1৪৫১ 

গীত, নর্তন ও আত্মসমর্পণদ্বীরা সাত্বত (বৈষ্ণব) 

বিধি অবলম্বনে শ্রীহরির গুণগান নৃত্য, নাট্য প্রভৃতির 
দ্বারা শ্রীহরির অর্চন। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্মব কর্তব্য । 

সুধ্যের অদ্বাস্তমিত ও অদ্ধোদয় অবস্থায় পরমাত্মা 

শ্রীহরির দিবাভাগে আরাধনা এবং দর্শনই প্রশস্ত, 

উহাই কৈবল্য-মুক্তিদায়ক ।২৫ ৩-৫৪ 

যেকোন বৈদিক বা লৌকিক কর্ম, ভৌজন, গমন, 

দান, অলঙ্কারাদি-ধারণ করাই হউক না কেন সকলই 
আবিষুঃর গ্ীতির উদ্দেশ্টেই করিবে এবং তাহার 
নিবেদিত বস্তু গ্রহণ করিবে । এইভাবে নিবেদিত 

প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া এবং নিবেদিত মাল্য, গন্ধ, বত, 

অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া ভক্ত তাহার মায়াকে জয় 

করিতে পারে। বৈদিক কর্মপমুহ ইন্দীদি দেবতার 
প্রীতির জন্যই বিহিত; ন্থুতরাং উহাতে মুক্তি কেমন 

৩১ 

বৈখানসৈকদশাপি চক্র,দুধণমেব বৈ 
তে তু ক্রমেণ তন্তক্ত্য। বৈখাননমহর্ষয়ঃ ॥8৪৬০ 

বালখিল্যাস্তব সম্ভত্বা পশ্চাজ্জন্মাস্তারে পুনঃ । 
সম্প্রক্ষাল৷ ভবন্ত্যেব পশ্চাজ্জন্মান্তরে কিল ॥৪৬১ 

মরীচিপাঃ সম্ভবস্তি তস্মিঞন্মনি কেবলমৃ। 

বেদমার্গানুগাং বুদ্ধিং সম্প্রাপ্য মহতীং ততঃ ॥৪৬২ 
পিতৃভিঃ শিক্ষিতাঃ সম্যগ. বেদাভ্যালপরাস্তরাম্। 

বাসং গুরুকুলে কৃত্বা খচঃ সামানি তানি চ ॥৪৬৩ 

মজৃংষি লব্ধ পুণ্যেন ভবেয়ুঃ কিল কর্মণা। 

দন্তঃ নশুপথগা! ধীরাশ্চাঞ্চল্যেকবিবজ্জিতাঃ ॥৪৬৪ 
তাং যজুঃ-সামখচঃ শ্রীদিব্যা মহতী পরা । 
তদ্বস্তশ্চ তদর্থজ্ঞাস্তদনুষ্টানতত্পরাঃ ॥৪৬৫ 

ক্রমেণৈব লভন্তে তং পম্থানং ব্রহ্মবাদিনামূ। 
সম্প্রাপ্য দিব্যজ্ঞানং তন্গিদিধ্যাসনততপরাঃ ॥৪৬৬ 

নাধুজ্যনামকাং মুক্তিং লভন্তে সদ্গুরোস্তরাম্। 

প্রসাদেনৈব কুপয়া পিতণামর্চয়া তথা ৪৬৭ 

করিয়া হইবে? স্ৃতরাং মুখ্যরূপে ব্রাহ্গণ্যসিদ্ধির জন্য 

শ্রীবিষুর উপাসনাই কর্তব্য 1৪৫৫-৫৮ 
গাহ্ন্থ্য আশ্রম ধর্মকাধ্য ও পরোপকারের নিমিত্তই 

বিহিত-_এইরূপে অশ্মকুট্রাদি ও বৈখানস খধিগণ বৈদিক 
মার্গকে দূষিত করিয়া থাকেন । সেই বৈখানস ও বালখিল্য 
খষিগণ ক্রমে ভীহরির ভক্তির দ্বারা জন্মান্তরে সংপ্রক্ষাল 

ও মরীচিপরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই জন্মেই বেদমার্গা- 

নুসারিণী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'ন এবং পিতৃগণের দ্বারা শিক্ষিত 

ও অমাক্প্রকীরে বেদীভাস-পরায়ণ হইয়া গুরুকুলে ব্রক্ষ- 
 চর্য্য পালন করত অবস্থীন করেন এবং বৈদিক সন্ধ্যা- 

বন্দনাদি কর্ণ করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া চাঞ্চল্যশুম্য ধৈর্য্য 

অবলম্গন করত থধক্, যজুঃ ও সমবেদীয় মন্্রসমুহের দ্বারা 
কর্মানুষ্টান-ত্পর হইয়া ব্রদ্মবাদিখণের মার্গলীভ করেন। 
তত্পর ব্রহ্ধনিদিধ্যাসনে সদ্গুরুর নিকট দিব্জ্ঞান 

| লীভ করত পিতৃগণের প্রসাদে সাযুজ্য-মুক্তি লাভ 
৷ করেন ।৪৫৯-৬৭ 

বেদোক্ত অত্যন্ত স্থলভ এই মার্গ ই হইতেছে মহা- 



৩২ আধ্য-শাষ্ত 

অয়মেব মহামার্গে। বেদোক্তোহত্যস্তসৌলভঃ | 
অন্য পন্থ। নায়নায় শ্রগতিরেক্মুবাচ সা ॥৪৬৮ 

্রাহ্মণস্তৈব তদ্বিদ্যাশিক্ষিতম্ত বিশেষতঃ | 
দ্রোগেব শ্রবণাদীনাং বেদবা ক্যবিচারতঃ ॥৪৬৯ 

সূত্রাণাং শিক্ষয়া চাপি মুক্তিঃ স্যাতাদৃশী পরা । 
বিন! বেদান্তবাক্যানাং দিব্যোপনিষদামপি ॥৪৭০ 

নৈব জ্ঞানং ভবেম্মুক্তিঃ সাক্ষাতেষাং ন সংশয়াঃ | 
তদর্থভাষাশান্ত্রাণি চিত্তব্যামোহকানি বা ॥৪৭৯ 

বৈদিকেন ততস্তানি ত্যাজ্যান্যেব বিপশ্চিতা। 
তথা সতকর্মকালেধু ভাষ! যা লৌকিকী চ সা ॥৪৭২ 
বর্জজনীয়৷ প্রযত্বেন তচ্চিততজ্ঞানশুদ্ধয়ে | 

দিব্যতাষ! সদ] গ্রান্হা৷ বৈদ্ধকেন মহাত্মনা ॥৪৭৩ 

বিশেষাণ কর্মকালেষু ততোহপি শ্রাদ্ধকর্মস্থ | 
মহামৌনৈককালেমু ক্রিয়াকারাদিন! তথা ॥৪৭৩ 

বিলোকনাদিনা কুর্ধযাৎ পাপসন্দর্শনং নৃঘু। 

বৈষ্থবী নিষ্কৃতিদিবযা চেতসশ্চ তথা পরাঃ। 
দিব্যা ব্যাহ্ৃতয়ো। যদ্ বা গায়ত্রী বাইতিপাবনী ॥৪৭৬ 

বেদমন্ত্রং বিন! নান্যত্তারকমিহ বিদ্যাতে। 

ঢুরালাপার্দিকালেষু নামান্ানুবিপশ্চিতঃ ॥৪৭৭ 

পাঁবনানি হরেরন্যদস্তীতি পরমং স্মৃতম্। 

তম্মাদ্ বৈদিককৃত্যেষু নিষাাতঃ সর্বদা ভবে ॥৪৭৮ 

নিত্যং যজেত নিথিলৈনিত্যের্নৈমিত্তিকৈরপি | 
শক্তত্তুহীনক্রতৃভিঃ শতসংবসরাদিভিঃ ॥৪৭৯ 

যজেতৈব সদা বিষ্চোর্চনায় দ্বিজাগ্রণীঃ | 
অবেদবাদিনী ছুষ্টান্ ধামিকান্ ধর্মদূষকান্ ॥৪৮০ 
তথাগতাংস্ত্যক্তযজ্ঞান্ কুচিত্তান্ যজ্জদূষকান্। 
পরিত্যজেদ্ দূরতো৷ তদাস্তানি নালোকয়ে€ ॥৪৮১ 
বিশেষেণ ব্রহ্মবিদ্তা বিপথে বৈ বৃথা কলিমূ। 

ন কুর্ধযাদেব সহসা শক্ত্যা নিত্যঃ স বে! ভবে ॥৪৮২ 

| নানাহিতাগরিস্তি্ঠেনত, ন চ ছুর্রাঙ্গণোহপি বা। 
যদি মৌনং ত্যজেদ্ বাহপি হঠাম্মোহাচ্ছলা থা ॥৪৭৫ বেন কেনাপুযুপাষ়েন দৌব্রন্ষণ্যং সমাগতঘ্ ॥৪৮৩ 

মার্গ, ইহ' ব্যতীত মুক্তিলীভের অন্য কোন পথ নাই-_-এই 

কথ শ্রুতি বলিয়াছেন ।৪৬৮ 

ব্রহ্মবিগ্ঠায় শিক্ষিত ব্রাঙ্মণেরই বেদোক্ত মহাবাক্যের 

শবণ ও বিচারের দ্বারাই কৈবল্য-যুক্তি হইতে পারে, 

অন্যের নহে; দিব্যোপনিষদরূপ বেদাস্তবাক্যের শ্রবণ 

ও বিচার-ব্যতিরেকে দিব্যজ্কান বা সাক্ষাতমুক্তি হয় না 

ইহাতে সংশয় নাই। ভাষাশান্ত্র বেদান্তীর্থ-প্রতিপাঁদক 

হইলেও উহা! চিত্তের ব্যামোহক সুতরাং বৈদিক ব্রাহ্মণ 

ভাঁষাশাপ্্র- দমুহ সর্বদাই পরিত্যাগ করিবেন, বিশেষতঃ 

সতকর্সানুষ্ঠানের সময় উহা সর্বথা বর্জনীয়; চিত্ত ও 

জ্ঞানের শুদ্ধির নিমিত্ত বৈদিক মহাঁল্মা সর্বদা দেবভাষাই 

গ্রহণ করিবেন 1৪৬৯-৭৩ 

এইরূপ শ্রান্ধকীলে ও মৌনব্রতকালেও দেবভাষাই 

গ্রান্ছ। । মহামৌনকালে ক্রিয়া বা আকার ব৷ দৃষ্টির দ্বারা 

যদি মমোভাব প্রদর্শন কর] হয়, তবে তাহাতে পাপ হয়। 

হঠাত, ফ্রোহ বা! ছলবশতঃও যদি মৌন পরিত্যাগ করা 

হয়, তাহা হইলে চিত্তের গুদ্ধির জন্য দিব্যা বৈধণবী নিষ্কৃতি 

অবলম্বন করিবে ; ব্যাহৃতির জপ বা অতিপাবনী গায়জ্রীর 

জপই হইল বৈষ্ণবী নিষ্তি ।8৭৪-৭৬ 

বেদমন্ত্রব্যতিরেকে অন্য কোন উৎকৃষ্ট পাপনাঁশক 

মন্ত্র নাই। দ্ুরালাপাদিকালে শ্রীহরির নামোচ্চারণেও 
পাঁপ নষ হয়; এইরূপ শ্রীহরির মন্ত্রজপ, পুজা 
উপাসনাদিকেও পাপনাশক বল হইয়াছে। স্তরাং 

সদাই বৈদিক কর্মে নিষ্াত হইবার জন্য যত্ব করিবে 

এবং সমর্থ হইলে যজ্জেশবর শ্রীবিষুঃর অর্চনার জন্য নিত্য, 
নৈমিত্তিক, অহীনক্রতু, সব্রযাগ প্রভৃতির অনুষ্ঠান অবশ্যই 
করিবে 18৪ ৭৭-৭৯ 

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বিষণ অর্চনার জঙ্য সর্বদা যাগে 
নিরত থাকিবে এবং আবেদবাদী ধর্মদূষক, দুষ্টচিত্ত, 
যজ্জদূষক ছুষ্ট ধাম্সিকগণকে এবং তথাগতগণকে ( বৌদ্ধ- 
গণকে ) সর্ধথা দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে এবং 
উহাদের মুখও দেখিবে না।8৮০-৮১ 

বিশেষতঃ ব্রহ্মবিষ্ঠা-বিষয়ে কাহারও সহিত কলছে 



কস্ৃতিঃ 

অপি স্বীৃত্য চণ্ডালান্নাশয়েত ধনং দ্বিজঃ। 
দৌব্রণন্ধণ্যেন নফম্তাশ্রোত্রিয়ত্বেন বা তথা ॥৪৮৪ 
অসোমযাজিত্বেনৈবং কো লোকঃ স্যাদহং তরাম্। 
নৈব জানে নৈব জানে নৈব জানে পুনঃ পুনঃ ॥৪৮৫ 
বেদবিদ্ত্যস্ততো যত্বীদ্ বিচ্ছিত্তির্ন ভবেদ্ থা | 

মনুষুষত্বঃ কর্তব্যস্তদ্যত্বাদপি কেবলম্ ॥৪৮৬ 
অদৃষ্টলাভো ভবতি বিশেষেণ ন সংশয়ঃ | 
নাহীনক্রত্ুভিস্তিষ্যে বজেতৈব ন চান্যথা ॥৪৮৭ 
কলাপহীনক্রতবে ছুঃসাধ্যাঃ স্থ্যহি দেহিনাম্। 
সবক্রতৃনাং প্রথমমাধানাভ, পরন্তরামূ ॥৪৮৮ 

অগ্নিক্টোমস্তনুষ্ঠেয়ঃ অতিরাত্রোহথবা সদা | 
অতিরাত্রে প্রথমতো যদি চে সমনুষ্ঠিতে ॥৪৮৯ 

অধিকারস্ুস্তরেদু তেমু ক্রতুমু নৈব বৈ। 

অগ্নিষ্টোমে প্রথমতঃ কৃতে তু কিল বচ্যুহম্ ॥৪৯০ 
৮ সস ৭ পপ পপ শপ ৬ পপ 

কলহে প্রবৃত্ত হইবে না, নিতাই যথাশক্তি যঙ্ঞানুষ্ঠান 

করিতে থাকিবে 1৪৮২ 

আগ্মিশুম্য হইয়া অবস্থান করিবে না, যে কোন উপায়ে 
সমাগত দৌৰ্রীহ্ষণ্যকে বিদূরিত করিবে । চাঁগালের 
নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিয়াও দৌব্রাঙ্গণ্য নাশ 

করিবে । দৌব্রণন্ষণ্য, অশ্রোত্রিয়ত্ব অথবা অসমোধাজিত্ব- 
প্রযুক্ত যে ব্রাহ্মণ নষ্ট হইয়াছে, তাহার জন্য কোন উচ্চ 

লোক আছে বলিয়া আমি জানি না--ইহ! তিনবার 

শপথ করিয়া বলিতেছি 1৪৮৩-৮৫ 

এজন্য বেদবিদ্গণের নিকটে গিয়া যাহাতে দৌ- 
্র্ণক্ষণ্য দূরীভূত হয়, তাহার জন্য মনুস্তের পক্ষে যেরূপ 
প্রযত্ব কর! সম্ভব--তাঁহা! অবশ্যই করিবে; এরূপ যত্তের 

দ্বারাও শুভ অদৃষ্ট লাভ হয়-_ইহাঁতে সন্দেহ নাই। 

তিষ্তে (পৌধমাসে) কখনও অহীনক্রত্বর অনুষ্টান 

করিবে না, কলাপশুন্য যজ্ঞ দেহিগণের দুঃসাধ্য । সকল 

ক্রতুর (যজ্ঞের) প্রথমেই আধানাস্তর অগ্নিষ্টোম- 

যজ্ছের অনুষ্ঠান করিবে। যদি প্রথমেই অতিরাত্র- 
সোমযাগের অনুষ্ঠান করা যায়, তবে অন্য ক্রতুর 

৪১ 

চাতুর্মাস্ত, 

ক্রতুনামপি সর্বেষামনুষ্ঠানায় যোগ্যতা | 
উত্তরেষাং ভবেদেব নাত্র কার্ধ্যা বিচারণা ॥৪৯১ 

অতিরাত্রা পরং তম্তানুষ্ঠানং তু বিনৈব ছি। 
অগ্নিক্টোমস্ মুখ্যস্য নোতুরক্রহুযোগ্যতা ॥৪৯২ 
এষ হি প্রথমে বজ্ছে। নিখিলানাং মুখং পরমূ। 

ততোহপ্যত্যগ্িষ্টোমঃ স্তাঢুকথ্যঃ ঘোড়শিকাঁ- 
স্ততঃ (৪৯৩ 

অতিরাব্রোহন্তোধামশ্চ বাজপেয়শ্চ ততক্রমঃ | 

ত এতে সপ্তদংখ্যকাঃ সোমনংস্থাশ্চ সম্ভতমূ ॥৪৯৪ 

অনুষ্ঠেয়! ব্রাহ্মণেন অকরণে প্রত্যবায়িকাঃ | 
হবিরজ্ঞান্ততো ভূয়ঃ অগ্নিহোত্রং ততঃ পুনঃ ॥৪৯৫ 
দৃ্শ্চি পৌর্ণমাসশ্চাগ্রয়ণং তত্পরং তথা । 
চাতুর্মাস্থানি প্রোক্তানি নিরূটপশুরেব চ ॥৪৯৬ 

লৌত্রামণিস্তৎপরং স্তাৎ পিতৃযাজ্ঞোহস্ত্য উচ্যতে। 
এতানি কিল কর্মাণি চতুর্দশ মহাস্ত্যপি ॥৪৯৭ 

পাপ... 

অনুষ্ঠানে অধিকার থাকে না; কিন্তু প্রথমে অগ্নিষ্টোমের 
অনুষ্ঠানে সকল ক্রতুর অনুষ্ঠানেই অধিকার থাঁকে 
_ইহাতে বিচারের প্রয়োজন নাই 1৪৮৬-৯১ 

অতিরাত্রের পর মুখ্য যাগ অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান না 
করিলে অগ্গ ক্রতুতে অধিকার হয় না।৪৯২ 

এই অগ্নিষ্টোমই হইতেছে প্রথম যজ্ঞ, ইহার পর 
অত্যগ্লিষ্টোম, তারপর ষোড়শপ্রকার উক্থ্য; তারপর 
অতিরাত্র, অপ্তোধাম এবং বাজপেয়--এই সাতপ্রকার 

সোমসংস্থা অথাশ সোমযাগ সতত অনুষ্ঠেয়; ব্রাক্ষণ 
ইহাদের অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হুইবে 
18৯৩)-৯৪ 

ইহার পর হবিরধজ্ঞ,। তশ্পর পুনরায় অগ্রিহোত্র। 
তৎপর দর্শপৌর্মাস, উহার পর আগ্রয়ণ, তারপর 

নিরূটপশুষাগ, সোত্রামশি এবং অন্ত 

পিতৃযভ্ত-_-এই চতুর্দশপ্রকীর মহৎ কর্মসমূহ ছজাতিগণের 

পক্ষে নিত্য এবং চিত্তশুদ্ধি কারক বলিয়া কথিত; 

এই সকল কর্মও পৃর্বোস্ত কর্মগুলি পুর্ণব্রাহ্মণ্যের 
কারণ ।৪৯৫-৯৮ 

ওপাসন, বৈশ্বদেব, পাঁৰণ, অধ্টকা) মাসিক শ্রাদ্ধ 



ও৪ আধ্্য-শাস্ 

নিত্যানি কথিতানি স্থ্যঃ পাবনানি দ্বিজন্মনাম্ | 
্রাঙ্মণ্যপুন্তিরেতৈঃ স্যাদেতৎপুর্বাণি তানি হি ॥৪৯৮ 
ওপালনং বৈশ্বদেবঃ পার্বণং ত্বষ্টকা! তথা । 
মাসি শ্রাদ্ধং সর্পবলিরীশানবলিরেব চ ॥৪৯৯ 

সপ্তৈতে পাকঘজ্ঞাঃ স্থ্যুরেকবিংশতিসংখ্যয়। | 
কথিতানি সমস্তানি গৃহিণো ন তু বণিনঃ ॥৫০০ 

বণিনোহ্ধ্যয়নং ত্েকং গুরুশুশ্রীষণং তথা । 
অগ্নিকার্ধ্যং প্রতিদিনং ভিক্ষাচরণমেব চ ॥৫০১ 

বিপ্রস্ত জাতমাত্রস্য জাতকর্ম প্রকীন্তিতম্। 
কর্তব্যত্বেন বিহিতং দিনাদ্ বা দশমাত্ত, তৎ ॥৫০২ 

নিত্যং কর্তূং ভবেদ্ ভূয়ন্ত্রতীতেষু দশন্বপি। 
অহন্যেকাদশদিনে নামকরণাখ্যকর্মণা ॥৫০৩ 

কর্তৃং তচ্চ কৃতে তূয়ন্তচ্চ নামাখ্যকং পরম্ । 
তৎপরল্থিক্নপি দিনে কর্তং বৈ শক্যতে দিনে ॥৫০৪ 

দিনেহতীতে দ্বাদশে তু ভক্তপ্রাশনকর্মণ] | 
দৈব বিহিতং শাস্ত্রান্ন পুথগ.ভিন্নকালতঃ ॥৫০৫ 
মাসি যষ্ঠে তচ্চ কর্ম কালেহতীতে তু তস্ত চ। 
বর্ষে তৃতীয়ে চৌলেন নান্তরা তচ্চ বৈ স্মৃতম্ ॥৫০৬ 

সর্পবলি ও ঈশানবলি এই সাতপ্রকার এবং একবিংশতি- 

সংখ্যক পাকযজ্ গৃহশ্ছের জন্যাই বিহিত, ব্রহ্মচারীর জঙ্ 

নহে । অধ্যয়ন, গুরুশুশীধাঃ অগ্নিকাধ্য ( অগ্নিহোত্র ) এবং 

প্রতিদিন ভিক্ষাচরণ এইগুলিই ব্রহ্মচারীর পক্ষে কর্তব্য । 

ব্রাহ্মণের জন্মের দিন হইতে দ্বাদশদিন পর্যন্ত যে কোন 

দিন জাতকর্ম-সংস্কীর করিবে; দশদিন অতীত হইলে 

কর] যাইতে পারে, কিন্ত নামকরণ সংস্কার একাদশ দিনে 

করিতে হইবে ।৪৯১-৫০৩ 

দ্বাদশদ্দিনেও নামকরণ করা যাইতে পারে; কিন্তু 

দ্বাদশদিন অতীত হইলে অন্পপ্রাশনরূপ সংস্কারকর্ধের 

সহিত নামকরণ অনুষ্ঠেয়, অম্যদিনে নহে । যষ্ঠমাসে 
অর্প্রাশন কর্তব্য, কিন্তু সে সময় অতীত হইলে তৃতীয় 

বর্ষে চৌলকর্মের (চুড়ীকরণের ) সহিতই উহ অনুষ্ঠেয়, 
অগ্ঠ দিন নহে ৫০৪-৬ 

তম্থ কালেহপ্যতীতে তু মৌগ্জযা মহ বিধীয়তে। 
কর্তব্যত্বেন মততং জাতকাদীনি যানি বৈ ॥৫০৭ 
তানি তু নিখিলান্যাত্র মৌক্জ্যা সহ বিধানতঃ। 
তদানীমেব কার্ধ্যাণি ন তু ভিন্নেন নেহসা ॥৫০৮ 
কর্ম কর্মান্তরেণৈব কর্তব্যং স্যাু প্রযত্বতঃ। 
যগ্যতীতং কৃতং কর্ম ভিন্নে কালে প্রমাদতঃ ॥৫০৯ 

অপনীতে ক্রুবস্তাপি পুনঃ করণম্ৃতি। 
পুথগভিন্নং ভিম্নকালঃ সমুহূর্তাদয়ঃ স্মৃতাঃ ॥৫১০ 

প্রাজাপত্যেন মুখ্যেন তদৃদ্বিতীয়া'দিনা মুখমৃ। 
কত্তব্যং স্াছুপাকর্ম তথা চোগ্সঙ্জনং পুনঃ ॥৫৯১ 

প্রাজাপত্যাখ্যকাণ্ডানি ব্রতানি নব বৈ তথা । 

সৌম্যান্পি চ দিব্যানি সপ্তাগ্নেয়ানি সংবিধিঃ ॥৫১২ 

বৈশ্বদেবাখ্যকাণ্ডানি দোড়শ স্থ্যহি সংখ্যয়। | 

প্রাজাপত্যে তত্র কাণ্ড, পৌরডাশে বিধীয়তে ॥ ৫১৩ 
যাজমানং দ্বিতীয়ং স্তাদ্ধোতারশ্চ তৃতীয়কমৃ। 

হৌন্রং চতুর্থং সম্প্রোক্তং পিতৃমেধশ্চ পঞ্চমম্ ॥৫১৪ 
এতেধাং ব্রাহ্মণানি স্থ্যরনুব্রা্গণমেব চ। 

কাগুত্রয়ং প্রকথিতং নবকাগুঞ্চ চোদিতম্ ॥৫১৫ 

যদি চুড়াকরণেরও সময় অতীত হয়, তবে উহ 
উপনয়নের সহিতই অনুষ্ঠেয় । যদি যথাসময়ে জাতকর্মাদি 
পূর্ববর্তী কোন সংস্কীরই কর! না হয়, তবে সবগুলি 
একসঙ্গে উপনয়নের সহিতই অনুষ্ঠান করিবে, অগ্যদিনে 
নহে। কর্মের স্বকাঁল অতীত হইলে পরবর্তী কর্ষের 
সহিত উহার অনুষ্ঠান কর্তব্য ।৫০৭-৯ 

ব্রতের অপনীতি (ভ্রংশ) হইলে পুনরায় শুভকাল 
মুহূর্ত দেখিয়া প্রাজাপত্যানুষ্টানপূর্বক ব্রত করিবে। 
উপনয়নের উপাকর্ণ এবং উহার পর উৎসর্জজন অর্থাশ 
সমাবর্তন করিবে। প্রাজাপত্যব্রতও নয়টি এবং উহার 
কাগুও নয়টি। এইরূপ সপ্ত আগ্নেয়কাণ্ড এবং ষোড়শ 
বৈশ্বদেবাধ্যকাণ্ড; প্রাজাপত্যে যে কাণ্ড, তাহা পৌরডাশে 
বিহিত 1৫১০-১৩ 

ছবিতীয় যাজমান, তৃতীয় হোতৃকাণ্ড, চতুর্থ হৌ্রকাণ্ড, 



কণ্থ-প্ৃতিঃ 

তন্তাস্য নবকম্তাপি উপাকৃতিরথাপরম্ । 
উৎসর্জনঞ্চ কথিতং সমারম্ভ-সমাপনে ॥৫১৬ 
তদৃদ্বয়ং চোদিতং সন্ভিরেবং পৌম্যস্ত তৎপরমূ। 
আধ্বর্য্যবং গ্রহশ্চাপি দক্ষিণা চ ততঃ পরম ॥৫১৭ 

সমিষ্টধজুংষি তৎপশ্চাদবভূখযজ,ংঘ্যুপি | 
বাজপেয়শুক্রিয়াণি পবশ্চেতি ততস্তথ। ॥৫১৮ 

ব্রাহ্মণানি চ তেষাং বৈ সৌম্যানি স্থ্যর্মনীষিণঃ। 
আপ উন্দন্ত দেবন্য প্রশ্নদ্বিতয়মধ্বরঃ ॥৫৯৯ 
মজোষা ইন্দ্রপর্য্যস্তা আদধে প্রমুখা গ্রহঃ। 
ব্রহ্মসম্পগ্যমানোনুবাকাবপ্যধ্বরৌ মতৌ ॥৫২০ 
উদ্ত্যমনুবাকাংস্ত্রীন্ দক্ষিণামুচিরে বুধাঃ | 
্রাহ্মণত্রয়মেতেঘাং যষ্ঠটকাণ্ড উদ্াহৃতম্ ॥৫২১ 
সত্রাৎপ্রাচোহনুবাকাংস্ত্রীনপি তদব্রাঙ্মণং বিছুঃ | 
উভয়ে বৈ প্রশ্ন আছ্য-পঞ্চমৌ ষষ্ট-সপ্তমৌ ॥৫২২ 
অগ্নে প্রপাঠকে তৃর্য্যমন্তিমাশ্চতুরস্তথা | 
অধ্বরব্রাহ্মণং প্রাহুরনুবাকানিমানপি ॥৫২৩ 

পঞ্চম পিতৃমেধকাণ্ড। ইহীদের আরও তিনটি ব্রাহ্ষণকাণ্ড 

এবং নয়টি অনু ব্রাহ্মণকাঁণ্ড আছে। এই নবকাণ্ডের 

উপাকৃতি এবং উত্সর্জন নামক দুইটি ক্রিয়। আছে। 

যাহ! সমারভ্তে ও জমাঁপনে প্রযোক্তব্য। এই দুই 

ক্রিয়া সাধুগণ কর্তব্যরূপে বিধান করিয়াছেন। 

তত্পর সোমযাঁগের আধ্ব্য্যব অর্থাৎ অধর্ধা,্য সম্বন্ধীয় 
যে ক্রিয়া, গ্রহ ও দক্ষিণা_এই তিনটি ভেদ আছে। 

তারপর সমিস্টযজুঃ, ততপর অবভৃথযজুঃ, বাঁজপেয়, 
শুক্রিয় এবং সব এইরূপে প্রয়োগ ভেদ আছে ।৫১৪-১৮ 

ইহাদের আবার ব্রাঙ্ষণ আছে; উহাদের মধ্যে 

'আপ উন্দস্ত দেবস্” ইত]াদিকে অধবর, 'আদধে' ইত্যাদি 

'সজোধা ইন্দ্র ইত্যস্ত মন্ত্র নিচয়কে গ্রহ বলে, 

্রক্মসম্পন্ভমানঃ, ইত্যাদি দুইটি অনুবীকও অধ্বর 

বলিয়া কথিত, “উদ্ৃত্যম ইত্যাদি অন্ুবাক তিনটি দক্ষিণ 

কাণ্ড। পূর্বোক্ত তিনটি ব্রাহ্মণ ষষ্ঠকাঁণ্ডে কথিত আছে। 
'ত্রাৎ প্রাচ' এই তিন অনুবাককেও পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণ 

বলেন। পূর্বোক্ত গ্রশ্রদ্বিতয় মধ্যে আ্ঠ ও পঞ্চম কাণ্ডে 
এক প্রশ্ন, এবং যষ্ঠ-মগ্তম কাণ্ডে এক প্রশ্ন_এই ছুই 

প্রশ্ন, অগ্নে প্রপাঠকে' ইত্যাদি চতুর্থ প্রশ্ন এবং অন্তিম 

ত্রিবখসোম ইতি প্রশ্নঃ সবাখ্যঃ পরিকীন্তিতঃ। 
নমো বাচে তদুদ্ধে() তু প্রশ্ন শুক্রিয়-তদ্বিধিঃ ॥৫২৪ 
পাঁকধজ্জমিতি প্রশ্নঃ সপগুমাগ্ভাঃ ষড়ীরিতাঃ। 
অনুবাকানাজপেয়ুস্তদ্বিধীন্ প্রথমাষ্টকে ॥৫২৫ 
প্রশ্নে দ্বিতীয়ে দেবা বৈ যথেত্যঞ্ক প্রচক্ষতে। 
এবং নবোদিতান্ কাণ্ান্ সৌম্যানা হুর্মনীবিণঃ ॥৫২৬ 
অগ্ন্যাধানং প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রং ততঃ পরমূ। 
অগ্র্যপস্থানমিত্যেব মহাগ্রিচয়নং তথা ॥৫২৭ 
সাবিত্রং নাচিকেতণ্চ চাতুহোৌত্রং ততঃ পরমূ। 
বৈশ্বহথজোরুণাযৌত তদ্ব্রাহ্ষণমতঃ পরম্ ॥৫২৮ 
তনুকব্রাঙ্গণমেবঞ্চ সপ্তাগ্েয়ানি চোচিরে | 
রাজদুয়ঃ প্রথমতঃ পশবঃ স্থ্যস্ততঃ পরমূ ॥৫২৯ 
ইষ্ট্যঃ স্থ্যস্ততঃ সর্বা নক্ষত্রেপ্তিঃ পরাতনঃ | 
দ্িবশ্থোনা অপাঘাশ্চ সুক্তবাকানি তানি চ ॥৫৩০ 
উপান্ুবাক্যঞ্চ তথ' যাজ্যানুবাক্যাস্তথা পরাঃ। 

নরমেধোহশ্বমেধশ্চ পশুবন্ধস্তথৈব চ ॥৫৩১ 

চাঁরিটি অনুবাঁককে অধবর ব্রা্ষণ বলে। পত্রিবসোম' 

ইত্যাদি প্রশ্ন সবাখ্য বলিয়া কীতিত, “নমো বাচে? এই 
দুইটি প্রশ্ন শুক্রিঘ্ম এবং তাহার বিধি বলিয়া 

কথিত 1৫১৮-২৪ 

সপ্তম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত বেদসংহিতার ছয়টি 
কাণ্ড পাকষন্ঞ প্রশ্ন বলিয়া কথিত। প্রথমাষ্টকে উক্ত 

অন্ুবাকগুলি এবং তার বিধিগুলির জপ করণীয়। 

দ্বিতীয় প্রশ্নে দেবা বৈ যথা' এই আটটি মন্ত্রের কথা 

বলা হইয়াছে; এইরূপ নয়টি সোমষাগোক্ত কাণ্ডের 

কথা মনীষিগণ বলিয়াছেন ।৫২৫-২৬ 

প্রথম অগ্ন্যাধান, দ্বিতীয় অগ্নিহোত্র, তারপর ক্রমান্থয়ে 

অগ্নাপস্থান, মহীগ্রিচয়ন, সাবিত্র, নাচিকেত ও চাতুহোত্র 
এই সপ্তাগ্নেয় এবং “বৈশ্বহছজোরুণায়' এই মন্ত্রকথিত 

হোত্রত্রাঙ্ষণ ও অনুত্রাহ্গণ বলিয়া কথিত হইয়াছে । প্রথম 

রাজসুযপ, দ্বিতীয় পশুষাগসমুহ, তশপর যথাক্রমে সকল 
ইষ্টি, সকলের শেষে নক্ষত্রেষ্টি, ইহা! ছাড় দিব্যশ্েনা, 
অপাঘ! প্রভৃতি সূক্তবাক্যগুলি আছে। তারপর 
উপানুবাক্য ও তশুপরবর্ী যাজ্যানুবাঁক্যও প্রযোক্তব্য। 
নরমেধ, অশ্বমেধ,। পশুবন্ধ। ব্রহ্ষমেধ তারপর 



৩ 

ব্রহ্মমেধস্তথা কৃত্যং সৌব্রামণিরথ ক্রেমঃ 
অচ্ছিদ্রেমখিলং চাপি বৈশ্বদেবাখ্যকাগুকম্ ॥৫৩২ 
সম্যক যোড়শসংখ্যকং সর্বাণ্যেতানি কালতঃ। 

প্রাপ্তান্তেব ভবেয়ুহি কার্য্যাণি ব্রাঙ্গণেন হি ৫৩৩ 

আগছ্যকাণ্ডামঃ প্রশ্নঃ রাজদুযঃ প্রকীত্তিতঃ | 
তদ্ব্রাহ্ষণং ত্রয়ঃ প্রশ্নঃ ষষ্ঠাগ্যাঃ প্রথমেহষ্টকে ॥৫৩৪ 
বায়ব্যং কাম্যপশব পরে কাণ্ডেয্দ্রয়ঃ । 
সোত্রামণ্যচ্ছিদ্রনক্ষত্রেষ্টয়ঃ সমুদাহৃতাঃ ॥৫৩৫ 
তুভ্যস্তাগ্তাস্তথা প্রোক্ত। দিবন্যেনাদয়শ্চ তাঃ। 

্বাদীন্তানর্বনগ্নের্ন ইতি প্রশ্নী ষথাক্রমম্ ॥৫৩৬ 

পৌত্রামণ্যচ্ছিদ্রনক্ষত্রেষ্টয়ঃ সমুদাহৃতাঃ। 
উভাবামাদয়োত্যানুবাকা দ্বাধিকবিংশতিঃ ॥৫৩৭ 

যুক্ষবাহীত্যনুবাকশ্চ যাজ্যা বিদ্বদ্তিবীরিতাঃ। 
দেবব্রতানি কৃত্বৈবং স্নানং কুর্ধ্যাদ বিধানতঃ ॥৫৩৮ 

বিধানেন ততো যত্বাল্লক্ষণ্যাং স্তিয়মুদ্ধহেৎ । 

প্রধানহোমং নির্বত্ত্য বাহয়েভাং সমন্ত্রকমূ ॥৫৩৯ 

সৌত্রীমণি, আঁরস্ত, অচ্ছিদ্র প্রভৃতি বৈশদেব কাণ্ডান্তর্গত । 
পৌরডাশকাণ্ডে যতগুলি পৌরডাশযাগ আছে, সে 

সবই কালভেদে ব্রাহ্গণ অনুষ্ঠান করিবে । আছ কাণ্ডের 
অষ্টম প্রশ্ন রাঁজসুয়, উহার ব্রাহ্গণ এবং তিনটি প্রশ্ন 

প্রথম অফ্টকে যষ্টা্দিকাণ্ডে বিত আছে ।৫২৭-৩৪ 
ইহার বায়ব্য, কাম্যপশু, তারপর তিনটি ইঠ্রিকাণ্ু, 

--সৌত্রীমণি, অচ্ছিদ্র এবং নক্ষত্রেটি নামে অভিহিত । 
ইহার পর যথাক্রমে 'তুভ্যস্তাছ্াঃ' 
স্বাহীস্তানর্ষগ্নেন” এই প্রশ্বগুলি আছে। সৌত্রামণি, 

অচ্ছিদ্র, নক্ষতেষি প্রভৃতি বলা হইয়াছে, তশুপর 
ঘউভাঁবামাদি' দ্বাবিংশতি যাজ্যা বলা হইয়াছে। “যুক্ষা- 
বাহীত্যাঁদি অনুবাকও যাজ্যার কথা বিদ্বান্গণ 

বলিয়াছেন। এই সকল বেদব্রত অনুষ্ঠান করিয়া থা বিধি 
স্নান করিবে অর্থাত সমাবর্তন করিবে ।৫৩৫-৩৮ 

“দিবশ্যেনাদি”, 

আার্যয-শান 
সম্যক্ প্রবাহযেদ্বা বৈ বহ্কিমাহ্ৃত্য গোপথে। 
স্বধাম চ বিধানেন সমাগত্য! বিলম্বয়ন্ ॥৫৪০ 
গৃহপ্রবেশহোমাখ্যং কুর্য্যাদেব সমন্ত্রকম্। 
স্থালীপাকং তথাগ্নেয়ং বিধানেন সমাচরেত ॥৫৪১ 

কন্যাদাতৃগৃহাতস্থয নির্গতস্য শনৈঃ শনৈঃ | 
মার্গং চংক্রমতো মন্ত্রৈঃ কুর্বাণস্য চ তওক্রিয়া ॥৫৪২ 
দিনানি যানি মার্গে স্থ্যন্তেযু কালদ্বয়েহমহম্ । 
গুপ্তিহোমঃ প্রকর্তৃব্যে। বিবাহাগ্নেবিশেষতঃ ॥৫৪৩ 

অকৃতে তু পুনস্তন্মিন্ সোহয়মগ্নিবিনশ্ঠাতি | 
পুনঃ প্রধানহোমন্ত প্রাপ্তিরেব ভবিষ্যতি ॥৫৪৪ 

পুনস্তদগ্রিসিদ্ধ্যর্থমিয়ং নিক্ষতিরচ্যতে । 
নান্যাত্র নিষ্কৃতি প্রোক্তা গুপ্তিহোমং ততশ্চরেৎ ॥৫৪৫ 

গুপ্তিহোমং করিষ্যেতি বহ্ছেঃ সংরক্ষণায় মে। 
সন্কল্ল্যেবং বিধানেন পরিষিচ্য সমন্ত্রকম্ ॥৫৪৬ 

তদাহুতিদ্বয়ং কুর্ধ্যান্নান্যৎ কিমপি বিদ্যাতে | 
অয়ং হি গুপ্তিহোমে স্তানিত্যং কালদ্ধয়ে চরে ॥৫৪৭ 

তদগ্নিরক্ষণাষৈব তদাছ্যেবং বিধীয়তে । 
প্রধানাহুত্যাথ বিবাহাগ্নিসিদ্ধির্ভবেৎ কিল ॥৫৪৮ 

অথবা অগ্নি সঙ্গে লইয়া গোপথে অর্থাৎ গোধানে 

জ্লীকে লইয়া আসিবে; যদি আসিতে বিলম্ব হয়, তবে 

৷ সমন্ত্রক গৃহপ্রবেশ-হোম করিবে এবং স্থালীপাক ও 
আগ্নেয় পুরোডীশ-যজ্ঞ বিধিপুর্বক করিবে । স্ত্রীকে লইয়া 

স্বগুহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে যে কয়দিন অতিবাহিত 

হইবে, সেই কয়দিনই ছুইবেলা বিবাহাগ্লিতে গুপ্তিহোম 
করিবে 1৫৪০-৪৩ 

উহ) না করিলে এ অগ্নি নষ্ট হইবে এবং পুনরায় 
৷ প্রধীন হোম করিতে হইবে। পুনরায় অগ্মিলিদ্ধির জন্য 
এই নিষ্কৃতি বল! হইল, অন্য কোন নিষ্কৃতি নাই; এজন্য 

| গুপ্তিহোম অবশ্য করিবে। 
 গুপ্তিহোম করিব” এইরূপে সঙ্কল্ল করিয়া সমন্তক পরিষেচন 
৷ করত দুইটি আুতি প্রদান করিবে, অন্য কিছু করিতে 
হইবে না। ইহা! কালদয়ে গুণ্তিহোমে কর্তৃব্য ।৫৪৪-৪৭ 

ত্]ররপর বিধিপূর্বক লক্ষণ স্ত্রীকে বিবাহ করয়ি প্রধান ৷ 

'বহ্ছির সংরক্ষণের জন্য 

অগ্রিরক্ষার জন্যই প্রাগুক্ত বিধি মকল কথিত 

হৌম সমাপনপূর্বক তাহাকে স্বগূহে লইয়া যাইবে 1৫৩৯ : হুইয়াছে। প্রধান আহুতির ঘারাই বিবাহান্সির সিদ্ধি হইবে। 



কর্-স্থৃতিঃ 

স্থালীপাকাদথ পুনস্তদুপক্রম উচ্যতে | 
ওপাঁসনন্ত কৃত্যস্ত কর্মণঃ শ্রতিবোধনাৎ ॥৫৪৯ 
তাবম্মাসস্ত্ব পক্ষো বা খাতুর্বাপ্যয়নং শরৎ । 

অহ-নক্তন্দিবং বাপি মার্গমধ্যে বিধানতঃ ॥৫৫০ 

সায়ং প্রাতস্তস্তা কালো ন গৃহে সোহয়মুচ্যতে | 

শকটারোহণা পশ্চা বন্ধা কৃশামুনা সহ ॥৫৫১ 

হোমকালে মার্গমধ্যে গুপ্তিহোযোহয়ুমুচ্যতে | 

গৃহপ্রবেশহোমন্ চাবাগেব ততঃ পরম্ ॥৫৫২ 

যাবজ্জীবাখ্যসন্কল্পঃ পত্থ্য। কার্ষ্যো দ্বিজম্মনাম্ । 

অনুন্তয়। দক্ষিণতস্তেসাং স্বপ্রার্থনাদিতঃ ॥৫৫৩ 

ওপাসনারন্ত-তূর্ধ্যযামিন্যপরপক্ষকে | 

শেষহোমং প্রকুবীত মঙ্গল্নানপুর্বকম্ ॥৫৫৪ 
বিবাহ পুর্বদিবমে নান্দীশ্রাদ্ধমুদাহৃতম্ | 
ততঃ পরং বিধাণেন লাজহোমাৎ পরং তরাঘ্ ॥৫৫৫ 

তদীক্ষায়ামনুষ্টেয়! দীক্ষাধর্মাঃ সনাতনাঃ | 
নাতপে সঞ্চরেদ্ বাপি নজ্যোতক্্ায়াং হিমেহপি বা॥৫৫. 

স্থালীপাঁক হইতে পুনঃ শ্রতিকথিত ও্পাসন কর্মের 

করণীয় যাহা, তাহার উপক্রম অর্থাত আরম্ত 

বলিতেছি। একমাস, একপক্ষ, দুইমাস, ছয়মাস বা 

একবসর), একদিন বা আহোরাত্রপথে আসিতে 

যতদিন লাগিবে, সেই সময় পথিমধ্যেই সায়ং ও প্রাতঃ 

উহার কাল বলা হইয়াছে, গৃহে নহে । বধূ লইয়া 

অম্নিসহ শকটারোহণের গৃহপ্রবেশের পূর্ব পধ্যস্ত 
পথিমধ্যেই গুপ্তিহোমের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু 

গৃহপ্রবেশহোম উহার পরে করণীয় ।৫৪৮-৫২ 

তারপর দ্বিজগণ স্ত্রীর সহিত যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রের 

সন্কপ্প করিবে; স্বীয় প্রার্থনাবশতঃ দক্ষিণস্থ ছ্বিজগণের 

অন্মন্ঞায় ওপাঁসনের 'আরস্ত হইতে অপর পক্ষের চতুর্থ 

দিনে মঙ্গলসীনপূর্বক শেষহোম করিবে 1৫৫৩-৫৪ 

বিবাহের পূর্যদিনে নান্দীশ্রান্ধ করিবে, তারপর 

বিধিপুর্বক লাঁজহোম করিয়া সেই দীক্ষাতে সনাতন 

দীক্ষাধ্ম সমুহের অনুষ্ঠান করিবে। এইগুলি দীক্ষার্ধ্ম 

--রৌড্রে, জ্যোতনীয় বা হিমের মধ্যে সঞ্চরণ করিবে 

৩৭ 

নৈব স্ত্রানং প্রকুর্বাত তটাকে বা সরিত্যপি। 

হাদেবা৷ দেবখাতে বা কৃপে বা পন্বলেহপি বা ॥৫৫৭ 

বেশস্তে দীত্বিকায়াং বা ন মন্ত্রঘমর্ষণৈঃ। 

স্নানাঙ্গতর্পণং নৈব ন সম্কল্লোহপি বা তথা ॥৫৫৮ 

নিত্যমুষ্েন তহ কৃর্য্যাৎ সলিলেন স্থগন্ধিনা | 

অলম্কতেন পাত্রেণ বেষ্টিতেনাপি পর্ণ কৈঃ ॥৫৫৯ 

গন্ধাক্ষতাদিভি; সম্যক সংস্কতেন কৃতেন চ 

তথ! তৈল-ভবরিদ্রাভ্যামুদ্র্তনমুখাদিকম্ ॥৫৬০ 

সর্বমঙ্গলবাগ্যৈশ্চ বিনা শীর্ষং চরেদপি। 
সন্ধ্যাত্রয়ং প্রকুর্বাত ধার্ধ্যং চন্দনমেব বৈ ॥৫৬১ 

নান্যেন পুণ্ুং কুবাঁত কুস্কুমান্তঃ সদা ভবে । 
সদা পুপ্পঃ সদা চু্ণঠ স্গন্ধো দিব্যভূষণ; ॥৫৬২ 

নৈকান্নাশী ভবেচ্চাপি মদা বন্ধুভিরেব চ। 

স্ুমঙ্গলীভিবিপ্রৈশ্চ ভোজনং তদনুজ্ঞয়া ॥৫৬৩ 

কালদয়ং যথেচ্ছঞ্চ চরেদেব বিধানতঃ | 

প্রত্যক্ষলবণং ত্যক্ত। ভক্ষ্যভোজ্যাদিকং তথ! ॥৫৬৪ 

না, ক্ষুদ্র পুক্করিণী, সরিত, হুদ, দেবখাত, কৃপ, পল্বল 

(করিম জলাশয়', বেশস্ত (অল্প সরোবর ) বা দীধিকাতে 

কান করিবে না, অঘমর্ষণমন্ত্রেও স্নান করিবে না; এইরূপ 

স্ানাঙ্গতর্পণ বা সন্কল্পও করিবে না ।৫৫৬৫৮ 

নিত্যই পত্রের দ্বার! বেষ্টিত অলঙ্কৃত পাত্রে উষ্ণজলের 

দ্বারা স্নান করিবে এবং তৈল-হরিজ্রা দ্বারা শরীর 

লিগু করিয়া মঙ্গলবাছ সহিত মস্তকাতিরিক্ত শরীরে 

জঙ্ল দিবে এবং চন্দনাদি ধারণ ও নিয়মিত ত্রিসদ্ধ্যা 

করিবে 1৫৫৯-৬১ 

কুক্কুম ভিন্ন তাশ্য কিছুর দ্বারা উর্ধীপুণ্ড, করিবে না; 

সর্বদা পুষ্প, চূর্ণ ( প্রসাধন ), স্থগন্ধ মাল্যধারণ ও দিব্য- 

ভূষণ পরিধান করিয়া থাকিবে । একবেলা আহার না 

করিয়া ছুই বেলাই আহার করিবে এবং সর্বদাই বন্ধুগণ, 
স্থমঙজলী নারী ও ব্রাহ্মণের সহিত তাহাদের অনুজ্ঞা লইয়া 

ভোজন করিবে। প্রত্যক্ষলবণ পরিত্যাগ করিয়া নিজের 

রুচিকর ভক্ষ্য, ভোজ্য প্রভৃতি বস্ত যথেষ্ট ঘ্বতের সহিত 

ক্ষুধার অনুরূপ ভোজন করিবে ।৫৬২-৬৫ 



৩৮ 

ক্ষুহ্পত্তির্ভবেতীক্ষা! প্রভৃতাজ্যেন তচ্ছিবম্। 
ভূপ্তীয়াদখিলং ভব্যং দ্রব্যং বুদ্ধাভিধারিতম্ ॥%৬৫ 
য্ভাত্র নিখিলং দ্রব্যং সম্মুখঃ স্মুখো মুদা | 
অন্নীয়াদেব সততং প্রসন্নঃ সন্ বসেদপি ॥৬৬ 
দিবাস্বাপী ভবেনৈব নাহর্ভ,্তিদ্বয়ং চরে, । 
বধ্বা তথা শয়ীতৈব পৃথঙ্নৈব কদা৪ন ॥৫৬৭ 
কৃত্বা দণ্ডং গন্ধলিপ্তং মধ্যে কৃত্বা চ তং যতন্। 

তভ্যর্চয বিধিনা দেববুদ্ধ্যা স্পৃষ্টেব তং স্বপে ॥৫৬৮ 
দণ্ডং ছত্রং বৈণবঞ্চ তিরক্ষরণিকামপি । 
বিচিত্রামূর্ধগাং কৃত্ব। চতুভিঃ ষড়ভিরুভমৈ ॥৫৬৯ 
অফ্টভির্বা দ্বিজৈর্ধীবৈর্বেদঘোষপুরঃসরমূ। 
গীত-বাদিত্রলউ্ৈশ্চ সর্বমঙ্গলদংবৃতঃ ॥৫৭০ 
বহিরগচ্ছেতদাগচ্ছে সায়ং প্রাতশ্চ বর্ধতি । 
ন চরেমৈব নির্গচ্ছেন্ন তৃষারেহতিধর্মকে ॥৫৭১ 
ন তণ্তায়াং ধরায়াং বা সোপানকোহপি মঙ্গলে । 

নাদ্রীয়াং কর্দমে বাহপি গচ্ছেদপি চ সন্কটে ॥৫৭২ 

যত ভোজ্য দ্রব্যই সম্মুখে থাকুক না কেন, নিজের 

চিত্ত যাহাতে প্রসন্ন হয়, সেই পরিমাণ দ্রব্য ভোৌজন 

করিবে এবং দিবানিদ্রা ও একদিনের মধ্যে দুইবার 

ভোজন বর্জন করিবে এবং বধূকে পরিত্যাগ করিয়া 

একাকী শয়ন করিবে না ।৫৬৬-৬৭ 

(স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ) মধ্যে চন্দনলিপ্ত একটি দণ্ড 
রাঁখিয়! তাহাতে দেববুদ্ধি করত উহাকে স্পর্শ করিয়াই 
নিদ্রিত হইবে । বংশদণ্ড ও ছত্র ধারণ করিয়া মস্তকে 

উষ্ভীষ বন্ধনপূর্বক চার, ছয়, বা আটজন উত্তম 
ব্রাহ্মণের সহিত উচ্চৈঃম্বরে বেদমন্ত্র পড়িতে পড়িতে 

গীতবাগ্ঠাদি সহকারে সর্বমঙ্গলে আবৃত হইয়া সায়ং ও 

প্রীতঃকাঁলে বাহিরে গমনাগমন করিবে ।৫৬৮-৭০ 

বর্ষণের সময় বাহির হইবে না অথবা কোথাও গমন 

করিবে না, তুষারাকৃত অবস্থায় বা অত্যন্ত তণ্তাবস্থায় 

ভূমিতে উপানত ( পাছুকীবিশেষ ) পরিধান করিয়াও 
বিচপ্র্ধ করিবে না; সঙ্কটকালেও আব্র৭ বা কর্দমাক্ 
ভূমিতে বিচরণ করিবে মা ।৫৭১-৭২ 

আর্যয-শান 
অবশাদাগতং দৈবাশ সৃতকং স্কৃতকং ত্যজেও। 
ইন্দ্াগ্যুদ্ধাসনা ততদ্বদা কন্বণবিমোক্ষণাশ ॥৫৭৩ 
লন্মনী-নারায়ণধ্যানপরত্বেন সদা ভবেশু | 

ইন্দ্রাণীমপি গৌরীঞ্চ সায়ং প্রাতঃ সমর্চয়ে ॥৫৭৪ 
যদি মোহেন তা নার্চেন্সি ত্যামঙ্গলভাগ, ভবে । 
নিত্যমৌপাপনং কৃত্বা বৃহণ্ সামেতি মন্ত্রতঃ ॥৫৭৫ 
তত্তম্মন৷ গ্রকুঝাত স্বরক্ষাং তদ্বিধানতঃ | 

প্রতানামিকাক্ষুল্যা চেমাং তমিতি মন্ত্রতঃ ॥৫৭৬ 

বধ্বারক্ষাং প্রকৃর্বাত শুভিকে শিরমন্্রতঃ | 
যামাহরেতি মন্ত্রেণ মালিকামপি চ অজম্ 1৫৭৭ 

বিভূয়াদপি যত্বেন নীরাজনরতশ্চ বৈ। 
তদা! তদা চ তম্মধ্যে বিপ্রাশীরপি সম্ভতম্ ॥৫৭৮ 

অত্যন্তাবশ্যকী জ্ঞেয়া মঙ্গলেযু পদে পদে । 

আগতানাং বিশেষেণ বন্ধুনাঞ্চ ছিজম্মনাম্ ॥৫৭৯ 

যাঁচকানাং দরিদ্রাণামপি পুজা বিশেষতঃ । 

বিধানেনৈব কর্তব্যা বাসোহলঙ্কারভূষণৈঃ ॥৫৮০ 

এইরূপ ব্রতাচরণকালে দৈবাঁৎ জাতাঁশৌচ বা মৃতাঁশৌচ 
উপস্থিত হইলেও উহা গ্রহণ করিবে না। ইন্দ্রাণীর ব্রত 

ধারণ করায় ক্কণমোচন না করা পর্যন্ত কোন অশৌচ 
এঁ দম্পতীকে স্পর্শ করিবে না; সদা লক্গমীনারায়ণের 

ধ্যানপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবে; সায়ং ও প্রাতঃকালে 

গৌরী ও ইন্দ্রাণীর অচ্চনা করিবে ।৫৭৩-৭৪ 

যদি মোৌহবশতঃ উহ না করে,তবে নিত্যই অমঙ্গলের 

ভাগী হইবে । নিত্যই ওপাসন কর্ম সমাপন করিয়া 

'বুহত্সাম' এই মন্ত্রের দ্বারা হোৌমভক্ম সাহায্যে নিজের 

রক্ষা বিধান করিবে । অনামিকার দ্বারা “ইমং চ" ইত্যাদি 

মন্ত্রে বধূর আরক্ষার বিধান করিবে, শুভিকে' এই 
শিরোমন্ত্র দ্বার] মস্তক রক্ষা করিবে । “যামাহর' এই মন্ত্রে 

পুষ্পমাল্য ধারণ করিবে এবং দেবীগণের নীরাজন 

(আরাত্রিক ) করিবে। এই ব্রতেই মধ্যে মধ্যে গৃহাগত 
জ্ঞাতি ব্রাহ্মণগণের আশীবাদ গ্রহণ অত্যন্ত আবশ্যক । 

যাঁচক দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে বল্টু, অলঙ্কারাদির দ্বারা যথাবিধি 
পূজা করিবে 1৫৭৫-৮০ 



কথ্স্থৃতিঃ ৩৯ 

দুরদেশাস্তরস্থানাং বন্ধ,নাং ম্হদামপি। 
বিশেষেণাত্র কর্তব্য মেলনং পুজনং পরম্ ॥৫৮১ 
কলছেো৷ নাত্র কর্তৃব্যে৷ নাত্র কঞ্চন গীড়য়ে। 
ছুঃখয়েত্তাড়য়েদ্ বাহপি নাবমেত্তোষয়ে পরম্ ॥৫৮২ 

অসদ্-বন্ধু-সুহৃদ্-বি প্র-বৈষুঠদাসীনপুজনথ। 

গোরী-শচী-গণাতোষো ভবেদেব ন চান্থা ॥৫৮৩ 
বিপ্রস্ত করণং লক্ষ্মী-নারায়ণগতং ভবে । 

শত্রবোহপ্যত্র পুজ্যাঃ স্থ্যছুহ্িদািঃ কলিচেতসঃ ॥৫৮৪ 

দুষ্ট দুরাচারবতা অপি পুজ্যা বিশষতঃ । 
যথাশক্তি প্রদানৈশ্চ সান্ত-নংবাদনৈরপি ॥৫৮৫ 

শত্রবোহপ্যত্র বাচ্যাঃ স্থ্যর্দত্বা দেয়মপি স্বয়ম্ | 
সর্বেঘপি চ ভব্যেষু যুগ্ধশাকক্রিয়! পরা ॥৫৮৬ 

কর্তব্যযুগকং ত্যাজ্যং তত্রাপি ভ্রয়মেককথঘৃ। 
ন কুর্য্যাদেব সহসা কুর্ধ্যাচ্চেৎ সন্ক এব বৈ ॥৫৮৭ 

কশ্মলং তদ্গৃহে তম্মাত্তাদৃশং বৈ পরিত্যজে | 
সার্ধপং তদ্দ্বয়ং কার্ধ্যং ন কন্কান্ত্র কারয়েৎ ॥৫৮৮ 

দূরদেশস্থ বন্ধু ও স্ুৃহদ্গণ গ্ুহে আমিলে তাহাদের 

সহিত মিলনের আনন্দ উপভোগ করিবে এবং যথারীতি 

তাহাদের পূজা করিবে । কাহারও সহিত কলহ করিবে 
না এবং (বাক্যের দ্বারাও ) কাহাকে কখনও পীড়িত ও 

অবমাঁনিত করিবে না1৫৮১-৮২ 

এই ব্রতকাঁলে অসব্, বন্ধু, সুহৃদ, বিপ্র, শত্রু, উদাসীন 

প্রভৃতি সকলের সমানভাবে পূজ। করিবে; ইহাতে গৌরী, 
শচী ও গণপতি সম্ভষ্ট হইবেন। ব্রা্গণকে পূজা করিলে 
উহ লক্গমীনরাঁয়ণেরই পুজা] হইবে । এই ব্রতকালে শত্রু, 
দুষ্টচিত্ত; কলিগ্রস্থ, ছুরাচাররত ছুষ্টগণকেও যথা শক্তি দান, 

সান্তনা ও সংলাপ দ্বারা স্বয়ং পুজা! করিবে ।৫৮৩ 

শক্র হইলেও তাঁহাদের সহিত কথা! বলিবে এবং দেয় 

বন্ত স্বয়ং দান করিবে । সকলগ্রকার মঙ্গলকার্য্যেই 

যুগ্মশাকাঁদির দ্বারা বিপ্রগণের অর্চনা করিবে, কখনও 

অধুগ্বশাক দিবে না, এবং কখনও তিনটি শাককে একটি 

শাকে পরিণত করিবে না; যদি এরূপ করে, তবে 
সষ্ঠঃই গৃহে অমঙ্গল হইবে, সুতরাং এরূপ করিবে না। 

সম্যগলবণ-শাকানি বিশেষেণ ভবস্তি হি। 
আর্ক নালিকং ত্বাআ্ শিবমামলকং পরমূ ॥৫৮৯ 

দিনাষ্টকাৎ পুর্বমেব সম্পাগ্যাখিলবস্তভিঃ 
স্কৃত্য সম্যগ লব্ণদ্রব্যরাশিপরিষ্কৃতম্ ॥৫৯০ 

পাত্রাভিধারণং কৃত্বা! পরিবেষণমাদিতঃ | 
প্রকুর্ধ্যাতৃৎুসতীগানপুর্বকং ভোজনেহন্বহমূ ॥৫৯১ 
বন্ধুনাং তত্র ভোক্তুণাং দ্বিজানাঞ্চ মহাত্মনাম্। 

পয়ঃদ্বাজ্যেু দিব্যেযু দধিরম্যেষু ভূরিষু ॥৫৯২ 

বরয়োঃ সন্নিধো ভুক্তৌ বৈশ্বদেবৈকবর্জজনাণ | 
ঘদত্র বুজিনং তন্ন লক্্মী-নারায়ণৌ হি তৌ৷ ॥৫৯৩ 

তগুসন্িধানাদ্ গৌর্য্যাশ্চ শচ্যাঃ শোভনগীর্বতামূ । 
আসম্সিধানে বরয়োরপঙ্ক্ৌ ভোজনে তরাম্ ॥৫৯৪ 
রুচ্ছ্রয়ং প্রকুর্বাত তাভ্যাং চেন্তোজনে কৃতে। 
নৈতশুকিমপি তৎপ্রোক্তং পায়লং কৃসরং বিন! ॥৫৯৫ 

নাচরেদ্ বিদুষাং ভূক্তিং ভক্ষ্যাভাবে হ্যায়ং বিধিঃ | 

শস্থ ভক্ষ্যেযু দিব্যেষু পরমান্নেষু ভূরিষু ॥৫৯৬ 
পপ গীতি পিকে পাপ সস পেল পাসসপস্পা ্প্প্পপ্রপস +- পা 

কন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সার্প তৈলের দ্বারা রন্ধনাদি কর্ম 
করিবে, সম্যক লবণের ( সৈদ্ধব ) সহিত শাকাদি পাঁক 
করিবে। আট দিন পূর্ব হইতেই আদ্রকি, মালিক অর্থাৎ 
ডাটা শাকাদি ও আমলক প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া উহাদের 

সংস্কার করত সম্যক লবণের ( সৈন্ধব) সহিত মিশাইয়া 
কোন পাত্রবিশেষে কিছুক্ষণ ঢাকিয়া রাখিবে; পরে 
ভোজনের সময় সতীর মঙ্গলগান করিতে করিতে, প্রথমেই 
উহা! পরিবেষণ করিবে ।৫৮৪-৯১ 

নিমক্সিত বন্ধু ও মহাত্মা দ্বিজগণের ভোজনের জন 
গুচুর দুগ্ধ ঘৃত ও দিব্য রমণীয় দখি আয়োজন করিবে। 
বরবধূর সন্নিধানেই বৈশ্বদেববলি না দিয়া ভোজন 
করিলেও কোন দোষ হইবে না; কারণ, এই বরবধু 
গৌরী, শচী ও মধুরভাষী মহান্ুভবগণের সাম্িধ্যবশতঃ 
লক্মমী নারায়ণতুল্য বলিয়া! জানিবে 1৫৯২-৯৩ 

বর ও বধূর অসন্সিধানে বা তাহাদের সহিত এক 
পত্ক্তিতে না বজিয়া ভোজন করিলে তিনটি প্রাজাপত্য 
ব্রত অনুষ্ঠান করিবে, কিন্তু ইহাদের সঙ্গিধানে ও 



৪৪ 

নৈব কশ্চিভরামত্র নিয়মো মনুরত্রবীৎ 
বিপ্রমধ্যে সতীমধ্যে বিধবাং নৈব ভোজযেৎ ॥৫৯৭ 

কল্যাণবেদিকামধ্যে তেষু সর্বদিনেঘপি। 
যেষু কেযু দিনেঘেষু সতীধু ব্রাহ্মণেষু বা ॥৫৯৮ 
অকেশীর্ব৷ সকেশীর্বা তত্র নৈবোপবেশয়ে। 
ন গায়য়েদ্ বা চৈতাভির্গায়ন্তীর্বা নিষেধয়ে ॥৫৯৯ 
অপি তাভিঃ কৃতং পাকং বত্বেনৈব বিবর্জয়ে। 

চৌলে চোপনয়ে চাপি তাভিরপ্যান্থতং জলম্ ॥৬০ ০ 

কুমারভোজনেহপ্যেবং তথা ব্রন্ষমৌদনে শিবে। 
নাঙ্গীকুর্ধ্যাত্ত, পাকায় তাভির্নাগ্রিং ন চানযে ॥৬০১ 

স্নানোদকায় পাকায় শাকসংবদ্ধনায় বা। 
নাভিনংবদ্ধিতাঃ শাকবিশেষা দক্ষিণামুখা্ ॥৬০২ 
পশ্চিমাভিমুখাদ্ বাপি কল্যাণেষু তু পাচিতাঃ। 
বদি ভূক্তাস্তে দ্বিজৈর্বা তাভ্যাং তদ্বন্ধুভিন্ত্র বা ॥৬০৩ 
তদ্গূুহে মরণানি স্থ্যরশুভানি পদে পদে । 
০ 

পঙ.ক্তিতে ভোজন করিলে উহা করিতে হইবে না। 

বিদ্বান ব্রাঙ্ধণগণকে কৃসর বিনা পায়স ভোজন করাইবে 

না; অবশ্য ভক্ষ্যের অভাব থাকিলেই এই বিধি বুঝিতে 
হইবে। যদি দিব্য পরমামাদি ভোজ্য দ্রব্য প্রচুর থাকে, 

সেস্থলে এ নিয়ম মানিবার গুয়োজন নাই-_-এই কথা মনু 
বলিয়াছেন । সতী নারী ও ব্রান্ধণের মধ্যে বিধবাকে 

ভোজন করাইবে ন11৫৯৪-৯৭ 

এ ব্রতকাঁলের মধ্যে কোনদিনই কল্যাণময়ী বেদিকা, 

ত্রাঙ্ষণ ও সতীর মধ্যে অকেশী বা সকেশীই হউক কোন 

বিধবাকে প্রবেশ করিতে দিবে না এবং গানরতা মঙ্গলময়ী 
নারীগণের সহিত বিধবাকে গান করিতে দিবে ন॥ 

গান করিতে দেখিলে নিষেধ কন্ষিবে ।৫৯৭-৯৯ 

এই ব্রতে, চুড়াকরণে, উপনয়নে, কুমার-ভোজনে 

এবং মঙ্গলকর ব্রাহ্ষণভোজনে বিধবার পাক ও ততকর্তৃক 

আনীত জল বঙ্জন করিবে। বিধবাকে দিয়া কখনও 

অশ্নি আনয়ন করাইবে শা। স্নীনের জলের জন্য, অল্নাদি 

পাকের জন্য ও শাক ভঙ্জনে বিধবাকে বরণ করিবে 

না। কল্যাণকর্মে বিধব৷ দক্ষিণমুখী বা পশ্চিমমুখী হুইয়াই 
পাক করুক মা কেন, পন্ক শাক ভোজন করিবে না, 

আধ্া-শাগ্ু 

তম্মাতদ্বর্জজয়েদ্ মত্বাৎ নাত্র কার্য! বিচারণ! ॥৬৪ 
যগ্যপ্যাবশ্টকাস্তাস্ত তাদ্ৃশঃ পুনরেব চ 
পড্জ্যান্তরে ঘত্র কুত্র ভোজয়েদ্ বন্ধুধর্মতঃ ॥৬০৫ 

নাবমন্যাশ্চ নাযত্াু পুজনীয়াশ্চ বাগযতঃ। 
মাতৃশ্শ্রাস্তাদুশৈশ্চ নত্বান্য ব্রৈব ভোজয়ে ॥৬০৬ 
গৃহিণে বণিনো ভোজ্যাঃ সন্তে। যস্বান এব চ। 
বানপ্রস্থাশ্চ ভোজ্যাঃ স্থ্যরেধু কর্মন্ত কেবলম্ ॥৬০৭ 

যতয়ো! ন প্রবেশাঃ স্থ্যরম্মিন নদসি কর্মস্থ। 
ন তাম্থলং বণিনাং স্াৎ প্রদেয়ং নাত্র সম্ততম্ ॥৬০৮ 

ভূক্তয়ে দর্বভক্ষ্যাদী পয়োদধ্যাজ্যপিষ্টকান্ । 
ভূক্তিযোগ্যান্প্রদগ্াচ্চ অগগন্ধাদি বিবর্জজয়ে্ ॥৬০৯ 

নৈষু বিদ্যুতোহহ্জবনন্ত নামান্যুচ্চারয়েদ্ ভিয়! | 
তান্ুলাদিপ্রদানেধু তত্তৎকালেধু কেবলম্ ॥৬১০ 

ঘোগ্যাম্মন্্রানুচ্ছরেচ্চ নরমেধং বিবর্জযেত | 
রক্ষোগ্থান্ পিতৃসুক্তাংশ্চ ব্রহ্মমেধস্তুখৈব চ ॥৬৯১ 

স্াশীপিীপিপসিশ পা ৮০৬7 লাম শা ৮ সিশ। ই পাপী আপনা শিপ চপ 

ভোজন করিলে সেই ব্রাহ্মণ ও জ্ভাতিগণের সহিত বর 
বধূর সকলের পদে পদে মশুভ হইয়া থাকে এজন্য 
এঁ্ূপ অন্ন বর্জন করিবে । এখানে কাধ্যের কোন বিচার 

করিবে ন।। যদি বিধবাগণকে ভোজন করাইতেই হয়ঃতবে 
অন্যত্র ভোজন করাইবে; তাহাদের অবমান না করিয়া 

সযত্তে অন্যত্র ভোজন করাইবে ; বিশেষতঃ মাতা বা শশ্রা 

( শাশুরী ) যদি বিধবা হয়, তবে তাহাদিগকে প্রণামের 

দ্বারা সম্তষ্ট করত অন্যত্র ভোজন করাইবে ।৬*২-৬ 

গৃহী, ব্রহ্মচারী, যাজ্জিক ও বানপ্রস্থীগণকেও এইসব 
মঙ্গলকাধ্যে যত্বের সহিত ভোজন করাইবে; কিন্তু 
সন্ন্যাসীগণকে এইসব মঙ্গলালয়ে প্রবেশ করিতে দিবে 

না। ব্রহ্ষচারীকে ভোজনের জন্য দুগ্ধ, দি, ঘৃত, পিহ্টক 

প্রভৃতি সকল ভোজ্য বস্তুই দিবে, কিন্তু তান্ুল, চন্দন বা 

মাল্য প্রদান করিবে না।৬০৭-৯ 

এই সকল ব্রতে ভোজনের সময় বিদ্যুৎ বা! অর্জুনের 
নাম করিবে না; তান্বলাদি প্রদানের যোগ্য মন্ত্রসমূহ 
উচ্চারণ করিবে, কিন্তু নরমেখের মন্ত্র উচ্চারণ করিবে 
না। রক্ষোস্গ মন্ত্র, পিতৃসুক্ত, ব্রহ্মমেধ, ।প্রাণাদিকাণ্ড 
ব্যতিরেকে সকল আরণ্যক পাঠ করিবে, কিন্তু সমুদ্র, 



কৃত্সমারণ্যকং কাণ্ং সন্ভং প্রাণাদ্দিকং ত্যজেৎ। 

সমুদ্রং গচ্ছজালঞ্চ তদৌপনিষদাদিকমূ ॥৬৯২ 
নোচ্চরেৎ তদন্যানি পুরাণাদীনি কৃশুন্নশঃ। 
পিতৃক্রিয়াপ্রধানানি যামগাথাদিকানি চ ॥৬১৩ 

সপ্রযত্বেনোচ্ছরেচ্চ পিতৃযজ্ঞাদিকং তথা । 

সাকমেধং শুনাসীরীয়কং তদ্ধৈশ্বদেবিকম্ ॥৬১৪ 
বারুণং তৎপ্রবাসঞ্চ কল্যাণেষু বিবর্জযেত। 

কুদ্াপুশ্চাপি কুম্মাগুমসূরঃ কন্দসংজ্ঞকঃ ॥৬১৫ 

মূলানি শাকুটাদীনি কর্ণপ্রাবরণং পুনঃ । 
নিন্বো নৈদ্্যো মহাসৌম্যঃ দোমকেতুঃ শিবারুণঃ॥৬১৬ 
( কর্ণমূলং কর্ণদামং''"***. পাপ্যনঃ।) 
পুণ্য বার্তাকুজাতীয়ঃ পটোলঃ পনসঃ শিবঃ ॥৬১৭ 
উর্বারুঃ সরণঃ সার? সারণোপলরিত্তটঃ | 

এতে শাকাঃ শোভনদাঃ কল্যাণেষু মহমিভিঃ ॥৬১৮ 

মুখ্যত্বেনৈব কুরাত সর্বপাধারণেন বৈ। 
দেহে নিপতিতাঃ স্থ্যশ্চে প্রমাদাদ্ বর্ণবিন্দবঃ ॥৬১৯ 

জপ পৃথিব্ স্বাহেতি চানুবাকং পরাঃ শিবা । 
যদি কাকেন দৈবেন তাড়িতন্ত্রানপেন বা ৬২০ 

গচ্ছজাল ও উহাদের প্ররতিপাদক উপনিষদের মন্ত্র এবং 

তদ্ব)তীত অন্যান্য সমস্ত পুরাণাদির পাঠ করিবে না। 

পিতৃক্রিয়াপ্রধান মন্ত্র যামগাথা ও পিতৃযজ্ঞাদির মন্ত্র 

পাঠ করিবে । এইরূপ সাঁকমেধ, শুনাসীরীয়ক ও 

বৈশ্বদেবিক মন্ত্রও পাঠ করিবে, কিন্তু বারণ ও বাঁরুণ- 

প্রবাসের মন্ত্র এস্বলে বজ্জন করিবে । কল্যাণকর্মে 

কুক্মাণু, কুম্মাগুমসূর, কন্দ, শীকুটাঁদি মূল, কর্ণপ্রীবরণ, 
নিম্ব, নৈম্বা, মহাঁসৌম্য, সোমকেতু, শিবারুণ, ( কর্ণমূল, 
কর্ণদাম, ) উত্তম বার্তাকুজাতীয়, পটোল, পনস, উবার, 

সরণ, সার, সারণোপসরিণ্ড তট অর্থাৎ নদীকুলস্থিত 

সাঁরণ-_এই সকল শাক প্রশস্ত বলিয়৷ মহধিগণ কীর্তন 
করিয়াছেন। যদি প্রমাদবশতঃ বর্ণবিন্দু শরীরে পতিত 

হয়, তবে পপৃথিব্যে স্বাহা” এই অনুবাক জপ করিবে যদি 
দৈববশে কাকের দ্বারা তাড়িত হইয়া পতিত হয়, তবে 
পবিত্রীসম্পীদক সদবাক্যরূপ মন্ত্রসমূহ পাঠ করিঘে এবং 

৪২ 

৪১ 

পবতে সদবাক্যানি তানি সর্বাণি রৈ জপেহ। 
অবশাজ্জলসিক্তশ্চেদন্ত্যঃ স্বাহেতি বা জপেহ ॥৬২৯ 
শুনা স্পৃষ্টিরম্পৃশ্ঠাদিভিরেব স্পৃষ্টিরথবা | 
হরিদ্রাতৈলচূর্ণানি দ্রব্যলিপ্ডে। যদান্বহমূ ॥৬২২ 
উষ্কোদকেন তু ম্লানং পাবমানীভিরেব চ। 
উত্তমাঙ্গং বিনা স্নায়াদিদং বিষুণঞ্চ তু জপেত ॥৬২৩ 

ব্যহৃতীশ্চ যথাশক্তি প্রজপেতস্ত শান্তয়ে। 
আপপ্িন্নেষু চান্যেষু নিমিভ্েষু তদা যদি ॥৬২৪ 

সজাতেঘখিলেম্বং শ্রীসুক্তং তারকং তরাম্। 
ভূসুক্তঞ্চ কদাচিন্ত, লক্ষমীসুক্তং কদাচন ॥৬২৫ 
ন চে, সর্বশাস্ত্যর্থং তৃতীয়দ্িবসে কিল। 
গণনাথং প্রপুজ্যাদৌ ব্রহ্মাণঞ্চ সরম্বতীম্ ॥৬২৬ 
লোকপালাংস্তথাবান্া পুজধিত্ব! বিধানতঃ। 
বিবাহমণ্ডপে ভক্ত্যা সদ: কৃত্বা বহুন্ দ্বিজান্ ॥৬২৭ 
অভ্যর্চ্য সমলঙ্কৃত্য প্রত্যেকং তৈশ্চ মান্ত্রিকমৃ। 
বেদোক্তামাশিষং দিব্যাং গৃহীয়াদ্ক্ষিণাদিনা ॥৬২৮ 
নর্বপীড়াবিনিমুক্তঃ সর্বন্বত্যুবিবজ্জিতঃ | 
সর্বোপদ্রবসন্ত্যক্তঃ সর্বারিষ্পরাড্মুখঃ ॥৬২৯ 

দৈবাঁৎ জলসিক্ত হয়, 

করিবে 1৬১১-২১ 

যদি কন্ধুর বা অস্পুশ্য জাতির সহিত স্পর্শ হয়, 
তবে হরিদ্রা-চুর্ণের সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া শরীরে 
লেপন করত পাঁবমানীনুক্ত পাঠপুর্বক উ্জোদকে মস্তক 
ব্যতিরেকে স্নান করিবে; অথবা উহার শান্তির 
জন্ইদং বিষু্বিচক্রমে' এই মন্ত্র ও ব্যাহতির জপ 
করিবে ।৬২২-২৩ 

অন্যান্ত ছুমিমিত্তের দর্শন হইলেও প্রীসূক্ত অথবা 
ভূসৃক্ত জপ করিবে; অথবা সর্ধশান্তির জন্য তৃতীয়দিবসে 
প্রথমতঃ গণেশের পুজা! করত ক্রদ্ধা, সরস্বতী এবং 
লৌকপালগণকে পুজা! করিয়। সভায় আমন্ত্রিত বন্থু 
বৈদিক ত্রাঙ্গণের প্রত্যেককে অর্চনা ও অলঙ্কত করত 
দক্ষিণ দানপুর্বক তাহাদের নিকট যথাবিধি মান্ত্রিক দিব্য 
আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে ।৬২৪-২৮ 

“অদভ্যঃ স্বাহ” এই মন্ত্র জপ 



৪ 

দীর্ঘাযুদর্ঘসম্পুকঃ পুত্র-পৌন্রদমন্গিতঃ | 
সম্প্রাণ্তকামঃ সম্প্রাপ্তব্রহ্মবিদ্যামহযনাঃ | 

্রহ্গজ্ঞানং সম্প্রাপ্য ব্রহ্মসাযুজ্যচ্ছতি ॥৬৩০ 

কিং চাস্য বক্ষ্যে মাহাত্ম্য য এবং মহদাশিষম্ । 
কল্যাণমধ্যে কুরুতে কারয়ুত্যপি বা উতৌ ॥৬৩১ 
কৃতার্থে৷ সর্ববেদানাং যদ্বা পারায়ণে ফলমৃ। 
যম্মখানাঞ্চ সর্বেষাং করণে ফলমুচ্যতে ॥৬৩১ 

এতে দ্ধে তত্র বোক্তানাং নিত্য-নৈমিতিকাত্মনামৃ। 
কাম্যানামখিলানাঞ্চ গ্রুবং বৈ তছুদাহৃতম্ ॥৬৩৩ 

মহত দ্দিব্যসন্দোহকৃতপ্রাপ্তমহাশিষাম্। 
দৌব্রন্ষণ্যং কুলে তেষাং নাস্ত্যেবাদশপুর্বকম্ ॥৬৩৪ 
সর্বযাগপ্রতিনিধিঃ কল্পোহয়ং কশ্চন স্মৃতঃ | 
্রাহ্মণানাং পুরা স্থষটা ব্রদ্ধণৈব মহাত্বনা ॥৬৩৫ 
বোদক্রিয়াস্ত্র চালস্তাদ থেহপি বাতীব ছুহু্দঃ ॥৬৩৬৬ 

তাহা হইলে সর্বপীড়ণবিনিমুকক্ত, সর্বমৃত্যুবিবজিত, 

সর্বোপত্রবশূন্য ও সর্বারিষশুন্ হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ করত 
দীর্ঘসম্প ও পুত্র-পৌত্রাদি লাভ করিয়া সকল অভীষ্ট 
লাভে সমর্থ হইবে এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মসীধুজ্য 
প্রীপ্ত হইবে ।৬২৯-৩০ 

এইরূপ বৈদিক ব্রাহ্গণগণের আশীর্বাদ-মাহাঁত্যের 

কথা আর কি বলিব? যে ব্যক্তি কল্যাণব্রতে এইরূপ 

আশীবধাদ লাভ করে, সে সকল বেদের পারায়ণে এবং 

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য সকলপ্রকীর যজ্ঞের যে ফল, 

সেই সমস্ত দিব্য ফল যুগপৎ প্রাপ্ত হয়।৬৩১-৩৩ 

মহাজ্গণের নিকট হইতে যে দিব্য আশীবাদ 

প্রাপ্ত হয়, তাহার কুলে কখনও দৌব্রীন্ষণ্য আপতিত 

হয় না; সকল যজ্ঞের ' গুতিনিধিরূপে ব্রদ্ধা 

এই ব্রাক্ষণগণের আশীর্বাদকে স্থষ্টির প্রথমেই সৃষ্টি 

করিয়াছেন ।৬৩৪-৩৫ 

ধীহারা বৈদিক কর্ম আলম্তবশতঃ অনুষ্ঠান করে 
না, তাহাদের জন্যও এই ব্রাহ্মণাশীঃ পরমহিতকারিণী। 

সক বেদ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞিশ সার উদ্ধৃত 

র্যি-শাস্্ 

তেষামপি হিতার্ধায় মহাশীরিয়মুত্ত্মী | 
স্থষ্টী কিলেতি চ পলং সর্ববেদম্বসারতঃ ॥৬৩৭ 
সমুদ্ধত্য সমুদ্ধত্য চৈকীরুত্য চ তাং চিরাণ। 
প্রকাশিতা জগত্যত্র তদেতত্তাদৃশং শিবম্ ॥৬৩৮ 
মহত বৈদিকং কর্ম ব্রাহ্মণানাং স্থমেধসাম্। 
যদাত্র শোভনে তস্ত বন্ত্রং ঘৌতুকমৃত্তমমূ ॥৬৩৯ 
বধ্বাহৃতস্ত মাঙ্গল্যং বহিস্পৃষ্টং ভবেদ্ যদি । 
দগ্ধমান্তং তথার্ধং বা যণ্ুকিঞ্চিদিপি বা পুনঃ ॥৬৪০ 
উপদীকাহতাঃ কেশাঃ মুষিকৈরাপি দংশিতাঃ। 
ছেষাচ্ছক্রভিরুৎকৃত্তা যেষাং তেষাঞ্চ কর্মণাম্ ॥৬৪: 

আয়ুঘসুক্তপঠনং লক্গমীসুক্তম্য বৈ তদা। 
পুনবন্রান্তরাদীনাং ততম্মানত্ৈঃ পরিগ্রহঃ ॥ 
নিষ্কৃতিবিহিতা সন্ভিবেদবিদ্ভিদ্বিজোন্তমৈঃ 1৬৪২ 

যদি চণ্ডালসংস্পর্শে বরয়োঃ সন্ভবে্তদা ॥৬৪৩ 

করিয়া বিধাতা এই পরমমঙ্গলময় ব্রাহ্ষণাশীবাদে স্জন 
করিয়াছেন ।৬৩৬-৩৮ 

যেহেতু বৈদিক ব্রাহ্গণগণের আশীর্বাদের এরূপ 
মাহাত্ম্য, সেইহেতু বেদৌক্ত কন্মসমূহই স্ুমেধা ত্রান্মণ- 
গণের পক্ষে পরম মহণ্ড ও মঙ্গলকর বুঝিতে হইবে। 
যদি কোন মাঙ্গলিক কর্মে বরের যৌতুকম্বরূপ লব্ধ উত্তম 
বন্ত্র এবঃ বধূর পরিহিত মাঙগল্য-বন্ত্রু বা মাল্য যদি 
অগ্নিসংযোগে সম্পূর্ণ বা অর্দেক দগ্ধ হয়, অথবা 
উপদীক অর্থাৎ পরগাছায় আহত হইয়া বধূর কেশ 
ছিন্ন হয় কিংবা মুষিকের দ্বারা ভক্ষিত হয়, বা 

হিংসাবশতঃ শক্রকর্তৃক ছিন্ন হয়, তবে উহার দ্বারা সূচিত 
পাপের প্রতীকারের জন্য আযুহ্যসূক্ত ও লক্ীসুক্ত 
পাঠ করিবে এবং সেই সেই মন্ত্র পাঠ করত পুনরায় 
বন্ত্রান্তর পরিধান করিবে--ইহাই উহার নিষ্কতিরূপে 
বেদবিদ ত্রাহ্মণগণ নির্দেশ করিয়াছেন ।৬৩৯-৪২ 

যদি বরবধূর চাগুালম্পর্শ হয়, তবে হরিদ্রামিশ্রিত 
উষ্জজলে এবং যদি কুকুর ও কাকম্পর্শ হয়, তবে হৃরিক্রা 
ও ঘৃতমিশ্রিত উষ্ণজজলে সান করত তিনবার রুদ্্রীধ্যায় 
পাঠ করিবে ।৬৪৩-৪৫ 



কথ্থ-স্থৃতিঃ ৪৩ 

তদা স্যাম্মঙগলন্রানং হরিদ্রোঞ্চজলেন তু । 

যদি শ্ব-কাকসংস্থপ্িত্তুফেনৈব বারিণা! ॥৬৪৪ 

হরিদ্বোমিশ্রিতেনৈব ঘ্বৃতেন চ বিধীয়তে। 
স্নানাৎ পরং রুদ্রজপন্জ্রিবারং নিষ্কৃতির্মতা ॥৬৪৫ 

আতপে ত্যাগো মুত্রস্ পুরীবস্ত ভবেন্ন চে | 
দীক্ষায়ামত্র তু তয়োশ্ছত্রেণ সহ বৈ তদা ॥৬৪৬ 

ইং বিষুবব্যান্ৃতীশ্চ ত্র্যম্বকঞ্চ স্থপাবনমূ। 
পশ্চাচ্চ শুদ্ধাচমনাদষ্টবারং জপেৎ ক্রমাৎ ॥৬৪৭ 

পুনশ্ছত্রং ততম্মন্ত্রাদ্ গৃহীয়ভদ্বিধানতঃ | 

দীক্ষান্ত্র স্ভতং তম্মাদ্ বিবাহহ্থ দ্বিজোত্তমঃ ॥৬৪৮ 

সচ্ছত্রস্বাতপে কৃুর্ধ্যাত্তযাগং মুত্র-পুরাষয়োঃ | 
শেষহোমাত পরং প্রাতঃ কৃুর্য্যান্নাকী বলিং 

শিবাম্ ॥৬৪৯ 

তদ্বিধানঞচ বক্ষ্যামি শচীং গৌরীং সমর্চয়েশ। 

বেদিকেশানদিগ ভাগে কৃশরান্ননিবেদনৈঃ ॥৬৫০ 
্রয়ন্ত্রিংশহকোটিসংখ্যদেবানামর্চনং ক্রমাহু। 
নমোহস্তেনৈব কুর্বাত সম্যকং সঙ্বল্পপূর্বকম্ ॥৬৫১ 
অস্টাভিঃ কলশৈঃ পুর্বভাগৈস্তদ্চ্চ সর্বতঃ | 
সং স্থিতৈ্বৈদিকং কৃত্বাহলক্কত্যৈব বিধানতঃ ॥৬৫২ 
পপ স্পা শপ 

দীক্ষিতাবস্থায় যদি ছরসহ আতপে মুত্র বা পুরীষের 

ত্যাগ না করা! হয়, তবে “ইদং বিধুরঃ, ব্যাহ্গতি ও পাঁবন 

নান্বক মন্ত্র শুদ্ধভাবে আচমন করত আটবার জপ করিবে 

এবং পুনরায় তত্তমান্ত্ে ছত্র গ্রহণ করিবে । স্ুতরাংবিবাহে 

দীক্ষিত ব্রান্ষণ ছত্রসহিত আতপে (রৌদ্রমধ্যে ) মূত্র 

ও পুরীষ ত্যাগ করিবে । শেষহোমের পর স্বর্গ 

বর্ষণ শিবাবলি প্রদান করিবে। সেই শচী ও 

গৌরীপূজার বিধান বলিতেছি। সম্যক্রূপে বঙ্বপ্প করত 

বোদর ঈশানকোণে কুশরাম্স নিবেদনপুর্বক নমোহস্ত 

মন্ত্রে তেত্রিশকোটি দেবতার পৃক্জা করিবে ।৬৪৬-৫১ 

বেদির পূর্ব হইতে সকণ দিকেই আটটি কলস 

হ্বাপন করত বেদিকে মাল্যাদির দ্বারা সাঁজাইবে 

এবং বেদির মধ্যে বৃহদীকার চাঁরিটা কলস তন, চন্দন, 

তন্মধ্যে পৃথুলৈঃ কুস্তৈশ্চতুভিঃ স্থাপিতৈঃ শিবৈঃ। 
তস্তভিরবে্িতৈগন্ধৈঃ পুৈস্তাম্বূলজালকৈঃ ॥৬৫৩ 
হরিদ্রোজলকুস্তেন দ্বিমুখেন স্থপাথসা। | 

নবার্চান্যাসসংসিকৈঃ প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ চ ॥৬৫৪ 
তৎসংখ্যকৈঃ পুষ্পদীপৈঃ পুরন্ধীভিঃ সমুদ্ধুতৈঃ। 
পরিক্রমণকত্রীভিন্তৎকৃত্যমখিলং ঘথা ॥৬৫৫ 

সর্বদেবপদস্পৃষ্টতদ্ত্রান্মণ্যম্নঘোষতঃ | 
ত্রিঃ পরিক্রম্য বিধিনা দিগজয়াদিকলাঞ্নম্ ॥৬৫৬ 

জলাক্ষতাভ্যাং সস্কত্য পূজযিত্বা ন তানপি। 

এঁবারতঞ্চ সম্পূজ্য দক্ষিণে চোত্তরে তথ! ॥৬৫৭ 

স্নপ্রতীকং ধরাধারং ত্রিঃ পরিক্রম্য ততপরমূ। 

প্রতি প্রতি প্রবাদাভ্যাং বিনিযুম্য পরম্পরম্ ॥৬৫৮ 
( ন ততপৌমঙ্গল্যবদ্ধথা ) 

রুষ্ণন্মশীংশ্চ ত₹কণ্ে তদ্দেবানাঞ্চ লমিধো । 

বনমীয়াদ্ গীত-বাদিত্র-পুরন্ীগানপূর্বকম্ ॥৬৫৯ 
ততঃ পুনশ্চ সংকল্প্য ফলদানানি চাচরে। 

তথা তাম্ব,লদানানি দক্ষিণাদীনি শক্তিতঃ ॥৬৬০ 

ব্রাহ্মণেভ্যঃ রকু্বাত তচ্চালঙ্কারপুর্বকমূ । 

সভাপুজাঞ্চ কুবাত তদাশীঃ প্রাপ্য ত্রমূ ॥৬৬১ 
৮৮ শী শীশাস্পাশ 

পুপ্ণ ও তাণ্দুল দিয়া সাঁজাইয়া রাখিবে ; হরিদ্রাজল- 

পূর্ণ দ্বিমুখ কুস্তের ঘারা বেদিকে অভিষিক্ত করিবে এবং 

দেবতার সমসংখ্যক পুস্প, ধৃপ ও দীপাঁদির পূজা! করত 

পরিচারিকাগণসহ বরবধূ ব্রাক্মণের বেদমন্ত্রঘোষের সহিত 

তিনবার দেবতাপদস্পৃষ্ বেদি প্রদক্ষিণ করিবে। 

জল ও অক্ষতের দ্বারা দিগজয়াদিচিহ সংস্কীর করত 

মুখ্যদেবতাগণের পূজার পর তাহাদের দক্ষিণ ও উত্তরে 

এরীবতের পুজা করিয়া ধরাধারী শ্রীবিষুএকে প্রদক্ষিণ 

করিবে এবং তীহার কে দেবগণের সন্ধানে গীতবাদিত্র 

ও পরিচারিকাগণের মঙ্গলগান সহ নীল মণি পরাইয়া 

দিবে ।৬৫২-৫৯ 

তারপর পুনরায় জঙ্কল্ল করিয়া ব্রাক্ষণকে 

ফলদান করিবে এবং তীহাদিগকে অলঙ্কারাদির 

বারা সজ্জিত করত যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান 



৪8৪ আধ্য-শান্ত 

দম্পতী চৌপবেশ্ঠোভৌ দম্পতী পুজনক্রিয়াম । 
প্রকুর্যযাতাং বিধানেন তদীয়ামাশিষং শিবাম্ ॥৬৬২ 
স্বীকুর্বতাং তগপরঞ্ দগ্চাত্তাভ্যাঞ্চ দক্ষিণাম্ । 
তাম্মুলঞ্চ ক্রমেণৈব সর্বেষাঞ্চ দিজন্মনাম্ ॥৬৬৩ 
তত্রত্যানাঞ্চ সর্বেষাং তাম্বলং চাপি দক্ষিণাম্। 
শক্ত্যা লোভৈর্ন দগ্ভাচ্চ মঞ্চারোহণমেব চ ॥৬৬৪ 
দোলোতসবোহপি কর্তৃব্যো মহাচুর্ণোৎসবস্তদ] | 
বাঘীপ্রদক্ষিণং চাপি পুনর্বেশ্মপ্রবেশনম্ ॥৬৬৫ 
জলব্রীড়াবিধানঞ্চ তান্মুলস্য চ ভক্ষণমূ। 
মধ্যাহ্ছে মঙ্গলম্নানং পুনশ্চ স্বস্তিবাচনম্ ॥৬৬৬ 
স্তম্তপূজাং চতুদিক্ষু নমোইন্তেনৈব চোদিতা | 
পুষ্প-ধুপাদিনৈবেদ্ং তং নৈ তাং তু সমাচরে ॥৬৬৭ 
্রঙ্মাদীনাং ততঃ পুজাং পঞ্চান|মন্তর কারয়েৎ । 
নবানামত্র কল্যাণে প্রত্যক্ষান্ননিবেদনম্ ॥৬৬৮ 
ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ ফলৈদিব্যৈস্তান্বূলৈশ্চ দদীপকৈঃ। 
নীরাজনাস্তৈঃ কর্তব্যমন্যথাহল্লায়ুরেব হি ॥৬৬৯ 
ভবেদেব বরঃ সেব্যো বধু পশ্চাহ ক্রমেণ চে । 

করিবে এবং সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে পুজা করিয়া তীহাদের 

আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে (৬৬০-৬১ 

তারপর কোন দম্পততীকে উপবেশন করাইয়া 

তাহাদের পুজা পূর্বক শুভ আঁশীর্ববাদ গ্রহণ করত দক্ষিণা 
প্রদান করিবে এবং তত্রত্য সকল ব্রীক্ষণকেই 
সাধ্যানুসীরে তীন্থুল ও দক্ষিণা প্রদান করিবে, কোন 

কিছু প্রীপ্ডির লৌভবশতঃ তাহা দান করিবে না। 

তারপর মঞ্চারোহণ, দোঁলোতসব, মহাটুর্ণোতসন, 

বীহীপ্রদক্ষিণ, পুনগুঁহপ্রবেশ, জলব্রীড়া, তান্ুলভক্ষণ এবং 
মধ্যাহ্ছে মঙ্গলন্নীন ও স্বস্তিবাচন করিবে ।৬৬২-৬৬ 

তদনন্তর চতুর্দিকে পুষ্প-ধুপ-নৈবেষ্ঠাদদির দ্বারা 
'মোহন্ত মন্ত্রে স্তস্তপুজ। করিয়া ব্রহ্মাদি পঞ্চদেবতার পূজা 

করিবে । এইরূপ কল্যাণকর্ষে অন্ততঃ নয়টি দেবতাকে 
প্রত্যক্ষান্ন, ফল ও দিব্য তাঁশুুলাদি নিবেদন করিয়া 

ধুপ-দীপ সহকারে নীরাঁজনান্ত কর্ণ সমাপন করিবে; 
মতুব। অল্লাযু হইবার সম্ভাবনা আছে ।৬৬৭-৬৯ 

হরিদ্র সযর্বান্ধবাশ্চ তথা তম্মাৎ সমাচরে্, ॥৬৭০ 
হরিদ্রোমিশ্রসলিলং দেবতা! কিল চোদিতা। 
বসম্তশোভনকরস্তস্ত পুজা পরাহত্র বৈ ॥৬৭১ 
বিশেষেণ প্রকর্তব্যা ভব্যবাহুল্যসিদ্ধয়ে । 
দেবতোদ্বাসনং কুর্ধ্যাদ্ যজ্জেনেতি চ মন্ত্রতঃ ॥৬৭২ 
মোচনং কৌত্রুকম্তাথ তৎসম্পুজ্যাথ তচ্চরেণ | 
পুণ্যাহং বাচয়েৎ পশ্চাদ্ ত্রাহ্মণানপি ভোজয়েশ ॥৬৭৩ 
স্বীকুর্ষযাদাশিষন্চাপি দক্ষিণাদানপুর্বকম্ | 
য এবং বিধিনা ভব্যং কুরুতে ব্রা্মণোন্তমঃ ॥৬৭৪ 

তস্য নন্দন্তি তে সর্বে বৃদ্ধা যে প্রপিতামহাঃ। 
পিতামহা চ যে বৃদ্ধা বৃদ্ধা যে পিতরস্তথা ॥৬৭% 

ত এতে শুভদেবাঃ স্থ্যঃ সপ্ত এতে কুলোন্বাঃ। 
তেষাং তৃষ্ট্য। কুলন্তান্ত প্রবৃদ্ধির্জায়তে পর! ॥৬৭৬ 
এতেনৈব বিধানেন তস্মাৎু কল্যাণসম্ততম্। 
মর্ত্য; কুর্বাত সততং নিত্যকলাণসিদ্ধয়ে ॥৬৭৭ 
কল্যাণং পুত্রয়োঃ কৃত্বা ছে! ষণ্মাসং ততঃ পরমৃ। 
প্ত্রোবিনা মৃতাহং তু অন্যাদ্র্শাদিকং তু যশ ॥৬৭৮ 

পে শ্াশাস্পীশা পপি পপ শ্জ। 

তারপর বরবধূ বা্ধবগণকর্তক হরিদ্রাদির দ্বারা 
সেবিত হইয়া বান্ধবগণকেও স্বয়ং উহার দ্বারা সেবা 
করিবে ।৬৭০ 

হরিদ্রামিত্রিতি জল দেবতা স্বরূপ এবং বসম্তভের 

শোভাবদ্ধক, এজন্য অধিক মাঙ্গল্যসিদ্ধির জন্য উহ্ণরও 

বিশেষভাবে পূজা করিবে । অনন্তর “্যজ্তেন” এই মন্ত্রে 
দেবতার উদ্ধাসন করত কৌতুকের পূজা করিয়া উহী'র 
মোচন করিবে এবং ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পুণ্যাহ-বাচন 

করাইয়া ভোজন করাইবে এবং পরে ভোজন-দক্ষিণা 

দীনপূর্বক তীহাদের শুভাশীর্বাদ গ্রহণ করিবে। এইভাবে 
ঘে ব্রাক্ঘণোত্তম বিধিপূর্ক মাঙ্গলিক ব্রতানুষ্ঠান 
করেন, তাহার পিতা-পিতামহ ও প্রপিতামহগণ অত্যন্ত 

প্রীত হ'ন; কারণ, তাহারাই এই ত্রতকর্ধে শুভদেবতা 

এবং পিতৃগণে প্রসাদে তাহার কুলের সমৃদ্ধি 

হয় ।৬৭১-৬৭৬ 

এজন্য মর্ত্যলোকস্থ মনুষ্যগণ নিত্য কল্যাণের সিক্ষির 

নিমিত্ত উক্তবিধানে কল্যাণব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। 



কথস্মৃতিঃ ৪৫ 

দুর্বাক্ষতাভ্যাং তৎসর্বং কুর্ধ্যাদেবাবিচারয়ন্। 
যদি দুর্বাক্ষতা-স্ত্যস্ত। কারুণ্যানাং পিতৃক্রিয়াম্ ॥৬৭৯ 
পিতৃব্য-মাতুলাদীনামপি দর্শাদিকঞ্চ যু। 
তথ্বাদিকং দর্ভতিলৈঃ ষগ্মাসঞ্চ শুভাৎ পরম্ ॥৬৮০ 
পুত্রযোঃ স্বস্য বা মুঢ়ঃ লদা! ছুঁঃখী ভবেদয়ম্। 
তল্মাহ পৈতৃককৃত্যেযু স্বম্ বা পুত্রযোঃ শুভাৎ ॥৬৮১ 
ষণ্মাসমধ্য প্রাপ্ডেষু দর্শ নৈমিত্তিকাদিষু। 
দুর্বাক্ষতাঃ প্রশস্তাঃ স্ত্যর্ন দর্ভা ন তিল! অপি ৬৮২ 
পুত্রীবিবাহঃ পরযো৷ বিবাহান্তনয়স্ত বৈ। 
যতন্ ব্বগৃহে সম্যক্ ক্রিয়তেহন্যাত্র তস্য চে ॥৬৮৩ 
তশ্মাৎ পুব্রেবিবাহস্ ষগ্মাপান্ত, পরং তরাম্। 
শুভকর্মঘমাচারঃ স্বনুষ্ঠেয়ো বিপশ্চিত। ॥৬৮৪ 
পুত্রোপনয়নং তম্মাদ্ বিবাহতিস্ত কর্মণঃ | 
শুভাচরণনান্না বৈ সততং হযতিরিচ্যতে ॥৬৮৫ 
যতো! বিবাহঃ পু্রস্ স্বীকতো। হি গৃহান্তরে | 
তশ্মাদত্র বিবাহস্ দৌর্বলং নিত্যমেব হি ॥৬৮৬ 
অন্রাপি সম্যক কুবীত বিবাহাত্ত, তয়োঃ পরমূ। 

এইভাবে পুত্র ও পুত্রবধূর কল্যাণত্রত সমাপন করিয়া 
দুইটি ষগ্মাস ( একবসর ) মৃতাহভিন্ন দর্শাদি তিথিতে 

দুর্বাক্ষতের দ্বারা অবিচারিতভাবে পিতৃগণের শ্রাঙ্ধ 

করিবে। যদি দূর্বাক্ষতাঁদির দ্বারা না করিয়া কুশ ও 
তিলের দ্বারা পিতৃগণ্ পিতৃব্য ও মাতুলাদির শ্রাদ্ধ করা 

হয়, তবে এ মুঢ় সদাই ছুঃখী হয়; হতরাং পুত্র ও 

পুরবধূর কল্যাণত্রতের পর দ্বিষগ্নাসমধ্যপ্রাপ্ত দর্শাদি 
তিথিতে শ্রান্ধে দূর্বা ও অক্ষতই প্রশস্ত; দর্ভ ও তিল 
নহে। পুত্রের বিবাহ অপেক্ষা পুত্রীর বিবাহ শ্রেষ্ঠ 
কেননা যত্রপূর্বক তাহা স্বীয় গৃহে অনুষ্ঠিত হয়, আর 
পুত্রের বিবাঁহু অন্যের গৃহে সম্পন্ন হয়। এজন্য পুত্রের 

বিবাহের ছয়মাসের পর বিপচ্চিৎ (বিদ্বান) ছিজ অন্য 

শুভকর্ম করিবে ।৬৭৯-৮৪ 

পুত্রের বিবাহের চেয়ে পুত্রের উপনয়ম শুভাচরণ 
মংজ্ঞাহেতু উৎকৃষ্ট, কেনন! পুত্রের বিবাহ অস্যের গৃহে, 
কিন্তু উপনয়ন স্বগৃহে সম্পাদিত হয় ।৬৮৫-৮৬ 

শুভাচরণকর্মাখ্যষণ্নালঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ 1৬৮৭ 
তৎ্ক্ষমাচ্চাপি বক্ষ্যামি মন্দবারে চ সৌম্যকে । 
বরয়োরুতসবং কৃর্য্যান্মঙ্গলন্নানপূর্বকম্ ॥৬৮৮ 

বন্ধনাং বান্ধবানাঞ্চ সর্বেষাং গ্রীতিভোজনম্ | 

নীরাজনাশীর্বাদে৷ চ কর্তব্য চাত্র দক্ষিণা ॥৬৮৯ 
ভোক্ষ্য-ভোজ্যাদিকাংশ্চাপি শতবাদিত্রপূর্বকাঃ । 
যা যাঃ ক্রিয়া মঙ্গলার্থাস্তাস্তাঃ সর্ব বিচক্ষণৈঃ ॥৬৯০ 
অষটমে দিবসে চৈবং ষোড়শে দিবসে তথা । 

স্থালীপাকে তথাম্বারস্তরণ্যাং চৈবঞ্চ দর্শকে ॥৬৯১ 

বারেষু শুক্র-ভান্গোশ্চ কুশলোণ্সবমেব চ। 

গমনাগমনে চৈব নির্গমে পারিভদ্রকে ॥৬৯২ 

ক্ষেমোত্সবে! দ্বিতীয়েছথ মাসে কল্যাণনামকঃ। 

শিবোতসবস্তৃতীয়েহথ তৃষ্যেহন্যশ্রেয়সাত্মকঃ ॥৬৯৩ 

পঞ্চমে মঙ্গলাখ্যশ্চ ষষ্ঠে ভদ্রকনামকঃ | 
বরস্ত কেশবৃদ্ধিস্ত তদা কিল বিধীয়তে ॥৬৯৪ 

ভুক্ত-্যন্তবস্চ তন্মধ্যে যাবভাবন্ত, চোদিতম্। 

শুভর্ন্দং তথা তম্মা প্রকর্ত্যবং বিচক্ষণঃ ॥৬৯৫, 

পুত্রের বিবাহের ছয়মাসের পর ধীরে ধীরে শুভা- 
চরণনামক কর্ণ করিবে ।৬৮৭ 

যথাক্রমে উহার অনুষ্ঠানের কথা বলিতেছি__ 
শনিবার ও বুধবারে মঙ্গলন্নানপুর্বক বরবধূর উত্সব 

করিবে 1৬৮৮ 

জ্তাতি ও ব্রা্থণগণের গ্রীতিভোজন ও নীরাজনাদি 

করিয়৷ ব্রা্ধণগণের দক্ষিণা-দান প্রভৃতি সকল মাঙ্গলিক 

ক্রিয়াসমূহই সম্পাদন করিবে ।৬৮৯-৬৯০ 
অষ্টম ও ষোঁড়শদিবসে, স্থালীপাঁকে, অস্বারস্তণীদিনে 

এবং অমাবস্যাদিতে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে এবং শুক্র 

ও রবিবারে কুশলোতসব, গমনাগমন, নির্গম, পরিভদ্রেক 

ও ক্ষেমৌতসব করিবে ; দ্বিতীয়মাসে কল্যাণ-নামক এবং 

তৃতীয়মাসে শিবোতসব ও চতুর্থ মামে অগ্যশ্রেয়সনীমক 
উত্সবের অনুষ্ঠান করিবে 1৬৯১-৯৩ 

পঞ্চমে মঙজগলাখ্য, ষষ্ঠ জদ্রকনামক উত্সব করিবে এবং 
এই সময় বরের কেশবুদ্ধির বিধান করিবে এবং বিচক্ষণ 



৪৬ আর্যা-শাপ্র 

এতাদৃশা! উৎসবাস্ত কল্যাণাত্, পরং ন তু। 

পুত্রস্থা তু যতস্তল্মাৎ পুত্রাঃ কল্যাণমুত্তমমূ ॥৬৯৬ 

অতএবাত্র ভুয়শ্চ লোকিকী বাঙ্নিরূপ্যতে । 
পুত্রাচ্ছতগুণং পুত্রে। যদি পাত্রে প্রদদীয়তে ॥৬৯৭ 
ইতি যা সা স্মহতী কিং চাত্র পুনরেকক]। 
বৈদিকো বাঁক চ দিব্যা স্যাৎ স্প্কার্থ 

সমুদীর্ধ্যতে ॥৬৯৮ 

পুত্রীদানং প্রশস্তং স্যাদনেককুলতারকঘৃ। 
তজ্জাতাং পুত্রতৌল্যং পিতৃকর্মণি চোদিতম্ ॥৬৯৯ 
এবং তু তনয়ে দত্তে ভিন্নগোত্রায় চাপদি | 
তজ্জাতানাং পুনঃ ন্বস্থ জনকম্ত কুলং প্রতি ॥৭০০ 

সমানয়নঞ্চ কার্ধ্যং তত্তাত প্রার্থনাদিনা | 

সহত্রঞ্চ পরং দত! দায়াদানাঞ্চ তপিতুঃ ॥৭০১ 
তদ্দায়।দিঃ প্রকর্তব্যো হরিদ্রাজললক্ষণম্ | 
পশ্চাচ্চ তৎস্বীকারোইপি তদেতদখিলং কৃতমূ ॥৭০২ 

কিমাসীদিতি চালোচ্য চেতনা পশ্ঠতাধুনা । 

গোর প্রবেশাদপিচ তৎুসংস্পুষ্ষৌ তথা তরাম্ ॥৭০৩ 
শি শপ ৬ 4 ৮৯৯৫১৮৮১৯৮৫ আর ০” পপ 

ব্যক্তি তন্মধ্যে বিধি অনুসারে ধে কোন ভুক্ত'্যৎসব ও 
শুঁভকর্মসমূহ যথাশক্তি আঁচরণ করিবে ।৬৯৪-৯৫ 

পুত্রের এতাদূশ উৎসবের মধ্যে কল্যাণোৎসব 
অপেক্ষা শেষ্ট আর কোনটা নহে, অতএব পুত্রের 
কলাযাণ অপেক্ষা পুত্রীর ( কম্াঁর ) কল্যাণ উত্তম। এজন্য 
লৌকিক প্রবাদ আছে-পুত্র হইতে কন্যা শতগুণে 
অধিকা -যদ্দি সতপাজে সম্প্রদান করা হয়। এস্থলে 

বেদবাণীও উল্লেখ করিতে ছ-_কন্ঠাদান প্রশস্ত কেননা 
উহা অনেক কুলকে উদ্ধার করে এবং কন্যাগর্ভোশুপন্ন 

পুত্র নিজপুত্রতুল্য এবং কম্ঠার পিতৃকর্মে অধিকারী । 
৬৯৬-৯৯ 

কিন্তু পুত্রকে ভিন্নগোজে প্রদান করিলে তাহার 
বা তাহার পুত্রগণের নিজকুলের কোন লাভ হয় না; 
এজন্য তাহা প্রদান করিলেও পুনরায় প্রার্থনাদির দ্বারা 
সম্ভষ্ট ও সম্মত করাইয়া! নিজকুলে আনয়নকরা কর্তব্য। 
ঘদি ইহাতে পুত্রের পালক পিতা ও তাহার দায়- 

জাতায়ামপি তন্যাঃ স্যাত্তদৃগোত্রস্য চ তাদৃশঃ। 
তদ্দরিকথদন্বন্ধকথ। তৎসঘত্বকথাপি বা ॥৭০8 

ক জাতা ততপরং চান্য বংশো! ছুর্বল এব হি। 
বড়ুব কিল হ! তাব প্রকৃতিং যাতি কেবগম্ ॥৭০! 

তাবদেব হি বিপ্রত্বং ন্যুনত্বং সধুপাগতমূ। 
তত্রাপি সম্যগধুনা স্পষ্টায় হি নিরূপ্যতে ॥৭০৬ 

অন্যগোত্র প্রদর্ভে! যঃ স তু স্বপিতরং ক্রমা। 

পালয়িতা তন্থা পিত্রা চ তশপিত্রা দত্তকেন ব। ॥৭০৭ 

সপিগুীকরণে সম্যগ যোজযেত্ত্র বাধকমূ। 
ন ভবে কিঞ্চিদপি বা দত্তজস্ত পুরা কিল ॥৭০৮ 

্বপুক্রং ন্যস্ত তাতৈকগোত্রসিদ্ধ্যর৫থমাদরাৎ 
স্বতাতগোত্রমিত্যুক্ত পিতা মহগোত্রকম্ ॥৭০৯ 

স্বতাত-তা তগোত্রশ্ সিধ্যর৫থমিতি তন্মনঃ | 

স্ম্পষ্টায় প্রকথিতং তদর্থো গুরুণোদিতঃ ॥৭১০ 

অন্যগোত্রপ্রদর্তোহয়ং স তু স্বতনয়ং ততঃ | 

জন্কস্তৈব গোত্রেণ যোজয়েদিতি বৈ মনুঃ ॥৭১১ 

ভাঁগিগণকে সহঅমুদ্রাও দিতে হয়, তাহাও দিয়া 

তাহাকে স্বগোত্রে প্রবেশ করাইবে; কিন্তু সেই সঙ্গে 

তাহার পুত্রগণকেও শ্বগোত্রে আনয়ন করিবে অন্যথা 

তাহার পুত্রগণ ভিন্নগোত্রেই থাকিবে; তাহার ফলে 

এঁ পুত্রের বংশ নুযুনতাপ্রযুক্ত দুর্বল হইবে । এখানে 
স্পষ্টার্থ বলিতেছি_ অন্যগোতে প্রদত্ত দত্তক নিজের 

জনক পিতাঁকেও পিগুদানের দ্বারা পালন কবিবে 

এবং সপিগ্ীকরণের সময় পালক পিতা ও তাহার 

পিতার সহিত জনককে যোজিত করিবে- ইহাতে 

শীল্পুতঃ কোন বাধা নাই। পুরাকাঁলে দত্তকপুত্র 

নিজপিতার গোত্রমাত্রের সিদ্ধির জন্য নিজ পুত্রকে 

ক্রেড়ে লইয়া আদর করিয়া! তাহাকে নিজ পিতা 

ও মাতামহের গোত্র শিখাইয়া নিজ পিতামহছের 

গোজ্রের সিজ্ধির জন্য তাহাকে সেই গোত্রও শিখাইয়া 

দিত ।৭৯০-১০ 



অন্যথা তস্য গোত্রস্থ সাক্কর্য্যং প্রভবেৎ কিল। 
তেন চগ্ডালতা ভূয়াত্তদ্বংশস্ত ততস্তযজে ॥৭১২ 

যদি দত্তঃ স্বতনয়ং স্বগোত্রে ন প্রবেশয়েশ। 
দর্ভজাবথ তজ্জে৷ বা তদ্গোত্রদয়জাস্ত তে ॥৭১৩ 

দত্তজঃ পিতরং বৃত্তং গোত্রে তৎপালকম্থ বৈ। 
পিতুঃ সপিণ্তীকরণং কুর্ধ্যাদিতি মনোর্মতম্ ॥৭১৪ 
দত্তস্ত পিতরং চেদ্ বৈ স্বাগোত্রান্তিন্নগোত্রিণম্। 
মুক্তৈবং ভূষ্ণীং তৎপশ্চান্তোজয়েত্তত্তাতাদদিভিঃ ॥৭১৫ 
তৎপিতা জনকো৷ নৈব তজ্জং তণ্প্রপিতামহে। 
যোজযেদেব ধর্মেণ শান্ত্রেণ চ স্থুবত্মন। ॥৭১৬ 

এবং পন্থা মহান্ প্রোক্ত এবং সন্যত্র দন্তজঃ। 

স্ববংশনাক্কর্ধ্যভিয়া যুক্ত ধর্মেণ সংযুতঃ ॥৭১৭ 
স্বপুত্রং দপিতুর্গোত্রে যোজনায় স্ববন্ধুভিঃ। 
সম্যগালোচ্য তান্ জ্ঞাতিজনান্ন্যহযাখিলান্নপি ॥৭১৮ 

কৃত্বা প্রদক্ষিণং নত্বা বংশোদ্ধরণহে তবে | 

ইত্যেবং প্রার্থয়ে সর্বান্ বরং দত্বা শতং শমম্ ॥৭১৯ 

অন্যগোত্রে প্রদত্ত পুত্র নিজের পুত্রকে নিজ জনকের 

গোত্রেই যোজন! করিবে--ইহ1 মনুর উক্তি ।৭১১ 

কণ্থ-স্মৃতিঃ ৪৭ 

সহতং বিভবে কৃর্যযাদ গোত্রব্র্স্ত মে সুতমূ। 
বংশগান্বর্ধ্যশৃন্যোহয়ং যুন্সদূগোত্রে ম্বকীয়কে ॥৭২০ 
অপনেধ্যামি যুয়ঞ্চ স্বীকৃত্যৈবং স্বগোত্রকে। 

হরিদ্রোজলপানেন কৃতার্থং কুরুতাধুন। ॥৭২১ 

ম্যক্ ত্রিপুর্বপর্ধ্যস্ত অমৌ যগ্পি নৈচ্যভাক্। 
বংশজানামস্থ পিতৃস্ত্যাগ একন্য চোদ্দিতঃ ॥৭২২ 

পিতামহন্য ততপশ্চাদ্দ্বিতীয়স্ত ততঃ পুনঃ । 
তৃতীয়স্য পরিত্যাগন্ত্যাণাং তু ততঃ পরম্ ॥৭২৩ 
তথ্বংশজানাং স্থষ্প্টং ন্যঙ্গং নৈচ্যং চ ততকুলে। 
সজ্পন্টমেব পিক্রাদিত্যাগস্তত্র স্থবর্বনা ॥৭২৪ 
যুক্ম্সাম্যং ততপরং বৈ বংশজানাং ভাবদ্যাতি | 

তাবদেতাংস্ত্যক্তপিতৃন্ পশ্যন্তঃ কৃপয়া বত ॥৭২৫ 
যুল্সাভির্ন সমাহেতে পুন্র-পৌত্রাদ়ন্ত্রযঃ | 

গোত্র-প্রবর-রিকৃথাদিব্যবহারেষু বচুযুপি ॥৭২৬ 
কৃপয়! বিপ্রমাত্রত্বন্বীকাদেণ মুদা যুতাঃ | 
অঙ্গীকৃত্য চ মামেবমেতণ্বংশঞ্চ ধর্মতঃ ৭২৭ 

সাক্ষর্ষয্যের ভয়ে নিজ পুত্রকে জনকগোত্রে গুবেশ 

করাইবার জন্য জ্ঞাঁতিবন্ধুগণের সম্মতি গ্রহণ করত 
তাহ না হইলে এ গোত্রের সম্তানগণের গোত্র" | 'গোত্রজন্ট আমার পুত্রগণের ধনৈশ্ব্যের অভাবে ষেন 

সাঙ্বর্ধ্য উপস্থিত হইবে এবং তাহার ফলে এ বংশের 

চাঁগালত্ব প্রাপ্তি হইবে; সুতরাং গোত্র সাহ্বধ্যরোধের 

জন্য জনকগোত্রে উহাদিশকে যোজন। করিবে 1৭১২ 

যদ্দি দস্তক নিজপুত্রকে জনকগোত্রে প্রবেশ না করায়, 

তবে তাহাতে দণ্তকের জনকগোত্র ও পালকপিতার 

গোত্র এই উভয়গোত্রই হইবে ।৭১৩ 
দত্তক যুতপিতাকে পাঁলকপিতার গোত্রে ঠাহার 

সহিত সপিগ্ীকরণ করিবে ইহার মন্ুর মত।৭১৪ 

দত্তক স্বগৌত্র হইতে ভিন্নগোত্রীর পিতাকে পরিত্যাগ 

করিয়া নিজপিতৃগণের সহিত পশ্চাঁ ভোজন করায়, 
তথাপি তাহার পিতা তো আর জনক হইবে না, স্ৃতরাং 
নিজ পুত্রগণকে প্রপিতামহের গোত্রে ধর্মশান্তানুসারে 
প্রবেশ করাইবে ।৭১৫-১৬ 

শান্কোক্ত মহান্ পন্থা এইরূপ--দত্ডক স্ববংশের গোত্র" 

কষ্ট না হয় এইরূপ প্রার্থনা করত “আমার পুত্রকে 
৷ অপনাদের গোত্রেই উপনয়ন দিব' ইহ] স্বীকার করিয়া 
'এখন হরিদ্রাজল পানের দ্বারা ইহাকে কৃতার্থ করুন' 
এই বলিয়! গোত্রাস্তরিত করিবে ।৭১৭-২১ 

ত্রিপুরুষ পধ্যন্ত পরিত্যাগ করায় যদিও এ পুত্র নীচতা 
প্রাপ্ত হইবে_কারণ পিতা, পিতামহ ও প্রপিতা মহ 

এই তিনপুরুষকে সে ত্যাগ করিয়াছে, এবং তাহার 
বংশজগণের পিতৃত্যাগবশতঃ নৈচ্য ও হ্যঙ্গ প্রাপ্তি হইবে, 
যদিও “আমার এই পুত্রপৌত্রগণ তোমাদের সমান কদাপি 

হইতে পারে না, তথাপি তোমরা! ব্রাহ্মণ মনে করিয়া 
ইহাদিগকে গ্রহণ করত কৃতার্থ কর; আমি তোমাদের 

শরণাগত হইলাম এইভাবে জনকগোত্রীয়গণের 
নিকট প্রার্থনা করিবে; তখন তীহারাও “ওম্, উচ্চারণ 
করত স্বীকার করিনা ব্যাহথতির দ্বারা শতাহুতি প্রদান 



৪৮ 

সমুদ্ধরত পাতাগ্য শরণং বো গতোহম্ম্যহম্ । 

ইত্যুক্তান্তেহপি দর্বে বৈ তথা কুর্ঘসস্তহস্তসা ॥৭২৮ 
ওমিত্যেবেতি তত্রাগ্নে ব্যাহৃতীশ্চ হুনেচ্ছতম্ । 
ততো মৌন্জীং প্রকুর্বাত তৎপুত্রস্তদনস্তরম্ ॥৭২৯ 
ন তৈঃ মে! ভবেন্তাবদ্ গোত্র-রিকৃথক্রিয়াদিষু। 
যাবত, ক্রমসাপিগ্যসিদধিঃ স্তাত্তাবদেব হি ॥৭৩০ 

স্বগোত্রাগতপুত্রস্ত তাদৃশস্ত পিতুম্বৃতৌ । 
আশোচং ব্রিদিনং প্রোক্তমেবং মাতুশ্চ তশুলমম্ ॥৭৩১ 
দর্শাদিদেবতাম্চাপি পিতামহমুখাস্ত্রয়ঃ | 

নোচ্চার্য্যশ্চ পিতা তেষু শ্রাদ্ধমাত্রং ত্রিপুর্বকম্ ॥৭৩২ 
তম্মার্গে গৈব কুর্বাত ততো মাতামহাশ্চ বৈ। 
পিতামহস্ত এতেহস্য চৈতম্তাপি মুত পিতৃঃ ॥ ৭৩৩ 
তথৈবাশৌচমিত্যুক্তং এবং কিল মহত্তরম্। 
অত্যন্তবাধকং ক্রুরমন্যাগোত্রস্ুতস্য বৈ ॥৭৩৪ 
পরিগ্রহে প্রকথিতং ততস্ত্বেতন্ন চাচরেগ। 

স্বত্রাতৃষু স্বগোত্রঞ্চ কৃতে পুত্রপরিগ্রহে ॥৭৩৫ 

করিবে এবং পরে তাহার উপনয়ন-সংস্কীর করিবে। 
কিন্তু এ পুত্রগণ ধন ও পৈতৃক ক্রিয়ায় ততদিন পর্যন্ত 
জনকগোত্রীযগণের সমান হইবে না, যতদিন 

ক্রমসাপিপ্ত্যের সিদ্ধি না হয়।৭২২-৩০ 

এইরূপে স্বগোত্রাগত পুত্রের পিতা! ও মাতার মৃত্যুতে 
ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে এবং পিতামহপ্রমুখ তিনপুরুষই 
দর্শাদি শ্রান্ধের দেবতা হইবে; পিতার নাম উচ্চারণ 
না করিয়। ত্রেপুরুষিক শ্রাদ্ধ করিবে এবং এঁ মার্গেই 
মাতীমহাঁদিরও শ্রাদ্ধ করিবে। পিতা ও পিতামহের 

মৃত্যাতেও পূর্বব ত্রিরাত্রই অশৌচ হইবে। অন্য 
গোত্রের পুত্রকে দত্তকগ্রহণ করিলে এই সকল 
মহাবাধকের সৃষ্টি হয়, স্থতরাং উহা! করিবে না। 

নিজের ভ্রাতুপ্পুত্রগণের মধ্যে কাহাকেও দত্তক গ্রহণ 

করিলে কোনও বাধা নাই; সুতরাং পুত্রাভাবে সম্যক্ 

আলোচন! করিয়া এবং পুত্রের পিতাকে প্রাথিত প্রদান 

করত ও তাহার জীবিকার নিশ্চিত সম্বন্ধে আশ্বাস 

আর্ধ্য-শান্ত 

ন কিঞ্চিদিবাধকং তৎস্যাতম্মাদেতচ্ছিবং বুধঃ | 
সমীক্ষ্য সম্যগালোচ্য পুত্রাভাবে প্রযত্তঃ ॥৭৩৬ 
্বীকুর্্যাদ্ ভ্রাতৃপুত্রাদীন্ তশুমাধানপূর্বকমূ । 
যদ্যুত্রাথিনং দগ্াদ্ হ্যাত্মনঃ পুত্রলংশয়ে ॥৭৩৭ 
সর্বন্ং বা তন্ত দত্ব। তাদৃশী সময়ে পরমূ । 

গৃহীয়াত্তনয়ং বংশোদ্ধরণায় বিচক্ষণঃ ॥৭৩৮ 
পুত্রন্ধীকারসময়ে যদ্যহুক্তং পুরা তযোঃ। 
ন তন্াস্তন্যথাভাবঃ কদাচিদপি ধর্মতঃ ॥৭৩৯ 

তছুক্তিলঙ্ঘনকরে৷ ব্রন্গত্ব ইতি সুরিভিঃ। 
কথিতো হি ততস্তং বৈ রাজা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ ॥৭৪০ 
তনযগ্রহণে যো বা তৎপিত্রোঃ প্রাধিতং তদা। 
দত্বা শপথপুর্বং বৈ পুনরন্তানি ভাতে ॥৭৪১ 

পুনশ্চ পুত্রসঞ্জাতে চিরাদ্দেবেন ছুর্মতিঃ | 

তমেনং ধামিকো রাজা তদন্ধুংস্তপরান্ খলান্ ॥৭৪২ 

তদুম্মুখাংস্তৎসহায়ান্ সম্তাড্য চ কপোলয়োঃ। 
স্যকত্য ভীষত্বিত্বা চ যথাযোগ্যং বথামতি ॥৭৪৩ 

দিয় বংশের উদ্ধারের জন্য সগোত্র ভ্রাতুক্পুত্রগণের 
মধ্যে কাহাকেও দত্তক গ্রহণ করিবে। স্বায় 

পুত্রলাভ প্রসঙ্গে জনকপিতা কর্তৃক প্রাধিত ধনাদি 
প্রদান করত দত্তকগ্রহণ করিবে; এমন কি সবন্থ- 

দান করত বংশোদ্ধারের জন্য বিচক্ষণ ব্যক্তি দত্তক- 

গ্রহণ করিবে । পুত্রস্বীকারের যাহা যাহা প্রতিশ্রুতি 
দিবে, ধর্মতঃ তাহার অন্যথা করিলে ব্রক্সহত্যার পাপে 

লিগু হইবে- ইহাই বিদ্বান্গণ বলিয়াছেন; সুতরাং 
এরূপ অন্যথাকারীকে র:জা স্বীয় রা হইতে নির্বাসিত 
করিবেন ।+৩১-৪০ 

পুত্রগ্রহণের সময় শপথপূর্বক সির করিয়৷ পরে 
ওরসপুত্র জম্মিলে যে ছুর্মতি ব্যক্তি পূর্ববাক্যের অন্যথা 
ভাঁষণ করে, রাজ তাহার সহায় ও সমর্থকগণকে 

কপোলদেশে তাড়না করিয়া ও ভয় দেখাইয়া সেই 
ব্যক্তির সর্বস্ব হরণ করত এবং তাহার পূর্ব প্রতিজ্ঞাকে 

নিশ্চল করিয়া অর্থাৎ পূর্ব স্বীকৃত বন্ত অবশ্য দেয়_-+ইহা 
স্থির করিয়া রাষ্ট্র হইতে নির্বাদিত করিবেন 1৭8১-৪৪ 



কণ্থস্মতিঃ ৪১. 

সর্বসহরণং কৃত্বা তয়োঃ পুর্বং নিবন্ধনাম্। 
চাঞ্চল্যরহিতাং কৃত্বা দেশাভম্মাৎ প্রবাসয়েহ ॥৭88 

পর্মৈ পুত্রদানে তু মহতে তাদৃশং পুনঃ । 
বাধকং শান্জতো জ্ঞেয়ং পুত্রীদানে তু সাধকম্ ॥৭৪৫ 
দৌহিত্রঃ তনয়শ্চাপি সর্বশান্ত্রস্মৌ মত । 
বিভক্তেযু তু তদ্ভ্রাতৃমুখেষু কিল তৎপরম্ ॥৭৪৬ 

স্বর্ধাতন্ত হাপুত্রস্ত কর্তা দৌহিত্র উচ্যতে। 
দৌহিত্রস্ত তু কর্তৃত্বং ক্ষেত্রজৌরসপুত্রয়োঃ ॥৭৪৭ 
অভাবে কথিতং সঞ্ভিঃ স্থ্যশ্চেন্তে তু এব হি। 

তেষামভাবে দৌহত্ো ভ্রাতৃপুত্রেষু সৎস্থ চে ॥৭৪৮ 
অবিভক্তেষু তৈঃ সর্বৈস্তন্মখেনৈব কেবলম্ | 
সর্বং কারয়িতব্যং স্যাৎ প্রেতকৃত্যমশেষকম্ ॥৭৪৯ 

নায়ং তদ্ধনভাগী স্যাজ জ্ঞাতয়ো ধনভাগিনঃ | 
যকিঞ্চিত্তৈঃ গ্রীতিদভমস্ত ত্ভবতি গ্রুবম্ ॥৭৫০ 
ন চে কিমপি নাক্ত্যেব বিভক্তেষু তু তেষু বৈ। 
তদ্ধনং নিখিলং চাস্ত ধর্মতঃ প্রভবেদ্ প্রুবম্ ॥৭৫১ 

স্থতরাং ইহা প্রমাণিত হইল যে, অন্তকে পুত্রদান 
করিলে নানারূপ বিপত্তি হইয়া থাকে, কিন্ত্ব কন্যাদানে 
উহা তো! নাইই, অধিকন্তু লাভ আছে; কারণ, 
দৌহিত্র ও ওরসপুরকে সর্ধশাস্ত্রই সমান বলিয়াছেন। 
জ্বাতিগণের সহিত বিভক্ত অপুত্রক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে 
দৌহিত্রই তাঁহার প্রেতকার্য্ে ও ধনে অধিকারী হইবে। 
অবশ্ট মাতামহের ক্ষেত্র বা গওুরসপুত্রের অভাবে 

দৌহিত্রই ক্রিয়া ও ধনের অধিকারী হইবে এবং 
জ্ঞাতিগণের সহিত অবিভক্ত 'অপুত্রক ব্যক্তির ভ্রাতুপ্পুত্রগণ 
বর্তমান থাকিলে তাঁহাঁরাঁই ধনভাগী হইবে; কিন্তু তাহার 

প্রেতকৃত্যাঁদি সমস্তই দৌহিত্র করিবে। ভ্রাতুষ্পুত্রগণ 
স্বেচ্ছায় গ্রীতিবশতঃ তাহাকে যাহা কিছু দিবে, সে 

তাহারই ভাগী হইবে, অন্য কিছুর নহে; কিন্তু অপুত্রক 

জ্ঞাতিগণের সহিত বিভক্ত হইলে দৌহিত্রই একমাত্র 
তাহার দায়ভাগী হইবে ।৭৪৫-৫১ 

পুত্র না থাকিলে গ্রীতির সহিত নিকটে আগত 
দৌহিত্রই হইবে সপিণ্ড এবং শ্রান্ধাি ক্রিয়ার কর্তা-_ 

শা াশীশপী 

যত এবমিতি প্রোক্তে পুত্রাভাবে তু চোদিতঃ। 

প্রীত্যাসন্নঃ সপিণ্ডো! যঃ কর্তা স ইতি নিশ্চয়ঃ ॥৭৫২ 
প্রীত্যাসন্নঃ সপিগুত্বং দৌহিত্রান্তেদমুচ্যতে | 
ইতি তেখাং সপিগুানামমুখ্যং তেন কেবলমূ 1৭৫৩ 
অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি পুত্রবদ্ দুহিতা যতঃ। 
তৎসম্ভৃতস্ত দৌহিত্রো ভ্রাতৃপুত্রাদয় স্তথা ॥৭৫৪ 
ন ভবেয়ুত্রণতৃজ হি তছুৎপন্ন৷ হি কেবলমৃ।। 
সন্বন্ধন্তত্র নৈতম্ত পিতৃদন্বন্ষযোগতঃ ॥৭৫৫ 

তে সপিগ্াঃ প্রকথিতাস্তে তত সম্বন্ধলেখতঃ | 

অতএব চ সোহয়ং বৈ দৌহিত্রঃ সর্বকর্মন্থ ॥৭৫৬ 

অমাদর্শাদিহু তথা শ্রাদ্ধাখ্যেঘু চ সম্ততগ্। 

স্বৌপাসনাগ্নে৷ পিতৃভিঃ সমত্বেন নিরন্তরঘ্ ॥৭৫৭ 

মাতামহান্ শান্ত্বত্ম মহাপন্থানমাশ্রিতঃ। 

যজতে ধনভাগী বাহধনভাগ্যৈহি কেবলম্ ॥৭৫৮ 

তন্মাহু সর্বসপিপ্ডানাং দৌহিত্রো মুখ্য উচ্যতে। 
নিদ্দিষ্টং শ্রাদ্ধকৃত্যায় নান্াকৃত্যে নিযোজয়েৎ ॥৭1৯ 

ইহা নিশ্চিত জানিবে। এই সপিগুত্ব হইল শ্রীত্যাসন্ন, 
সেইজন্য সপিগুগণের সপিগুত্ব তাহার তুলনায় গৌণ, 
কেননা পুত্রব দুহিতার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় 

দৌহিত্রই ভ্রাতগণের তুলনায় নিকটতর আত্মীয়। পিতৃ- 
সন্ছদ্ধবশতঃই ভাতুপ্পুত্রগণের সহিত সন্বন্ধ ও সপিগুত্ব; 

অতএব পুত্রাভাবে দৌহিত্রই ক্রিয়া ও ধনবিভাগের 

কর্তা ।৭৫২-৭৫৬ 

অমাদর্শাদি শ্রার্ধে নিজের ওপাঁসনাগ্লিতে যে ব্যক্তি 

যথাশান্ত্র পিতৃগণের সহিত মাতাঁমহাঁদিরও শ্রাদ্ধ করে, 

সে মাতামহের ধনভাগী হউক বা ন1! হউক, দেই 
দৌহিত্রই সকল নপিগড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সুতরাং 

তাহাকেই শ্রাদ্ধকৃত্যে নিয়োগ করিবে, অন্যকৃত্যে 

নহে ।৭৫৭-৫৯ 

দেবতার জন্য যাহা নির্দিষ্ট হুইয়াছে, তাহা অন্য 
কাধ্যে ব্যয় করিবে না এবং যাঁহা! এক দেবতাকে নিবেদন 

করা হইয়াছে, তাহা অন্য দেবতাকে দিবে না ।৭৬৯ 

অনিবেদিত বস্তুর সহিত রুচ্য্থ বস্ত্র ষোগ করিতে 
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নির্দিষউমন্যোদ্দেশন ন দেবায় নিবেদয়ে। 
নিবেদিতং যদ্দেবস্য ন তদন্যেন যোজয়েশু ॥৭৬০ 

তথানিবেদিতেনাপি রুচ্যর্থং বাপি যোজয়ে€ু। 
নিবেদিতেন রুচ্যর্থং যোজয়েন্ন নিবেদিতুম্ ॥৭৬১ 
যথা নিবেদিতং পুর্বং স্বীকুর্ধ্যা্চ তথৈব হি। 
অপকমতিপকং বা অত্যস্তোষ্চমনুষ্ঞকম্ ॥৭৬২ 
নিৰেদযেন্ন দেবায় কিন্তু তৎসম্যগেব হি। 
সুখোষ্ণয়িত্বা তৎপক্কং সম্যগেব সমীক্ষ্য বৈ ॥৭৬৩ 
সুপ-শাকাম্থিতং কৃত্বা ভক্ষ্যভোজ্যাদিসংযুতমূ। 
অভিধার্ধ্যাথ গায়ত্র্যা পরিষিচ্য হবিস্তথা ॥৭৬৪ 
আত্মানং হি ততো মন্ত্রৈঃ প্রাণাপানাদিভিশ্চরেহ ! 
নান্যকার্ষ্যে যোজযেত্ততৃৎকার্্যমখিলঞ্চ যু ॥৭৬৫ 

যোজয়েত্, ভবেদেব নাত্র কার্্যা বিচারণ!। 
হবিঃ স্বীকরণাস্তো বৈ যাগঃ সর্বাঙ্গলংযুতঃ ॥৭৬৬ 
একং হুবিরান্যকার্য্যহেতবে প্রভবেৎ কিল 

স্থালীপাকাদিষু কৃতং হুবিস্তদূব্রহ্দভোজনে ॥৭৬৭ 

পারিবে। কিন্ত রুচ্যর্৫থ বস্তুর সহিত নিবেদিতকে যোগ 

করিবে না ; কারণ, তাহা হইলে আর নিবেদন করা 

যাইবে না। অপক, অতিপক্ক, অত্যন্ত উষ্ণ ও অনুষ্ বস্তু 

দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিবে না; কিন্তু যথোপযুক্ত- 
ভাবে নিবেদন করিতে হইবে। জউষদুষ্ অবস্থায় 
যথাষথভাবে দেখিয়া সূপ-শীকান্থিত করত ভক্ষ্যবস্ত 
গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঘ্ৃতযুক্ত অবস্থায় প্রোক্ষণ 
করিবে ও প্রাণাপানাদি মন্ত্রে নিজে গ্রহণ করিবে। 

কিন্তু নিবেদিত বস্তু খাইতে অস্থবিধা হইলে উহাকে 
ঈষদুষ্চ করিয়া অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত মিলা ইয়া 

গায়ল্রী মন্ত্রে প্রোক্ষণ করত প্রাণাপানাদি মন্ত্রে নিবেদন 

করিয়া গ্রহণ করিবে। দেবতার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট 

বন্ত অগ্যকীধ্যে ব্যবহার করিবে না, বরং অন্য বস্তও 

দেবতাকে নিবেদন করিবে- ইহাতে সন্দেহ নাই। 

যেহেতু হুবির স্বীকারের দ্বারাই সর্বা্গযুক্ত যাগ সম্পন্ন 

হয়, সেইহেতু দেবো দ্দিষট হবি অগ্কার্য্যে ব্যবহার করিবে 
না? ম্থালীপাকাদিতে কৃত হবি; ব্রাঙ্মণড়োজন ভিন্ন অন্য 

সপন শী তিশা 

আর্যা-্শান্া 

গ্রভৃতসপিষাম্যস্থয কার্য্যস্য ন ভবেদহো | 
মধুপর্কাদিঘু কৃতং যদ্ধবিস্তত্তঘৈব হি ॥৭৬৮ 
অন্যকার্য্যায় ন ভবেচ্ছদ্ধকর্মণি চেদ্ধবিঃ। 
ওপসনাগ্রৌ তৎপুর্বং কর্তব্যং মুখ্যতো৷ ন চে ॥৭৬৯ 

লৌকিকাগ্নৌ সর্বজনসৌলভ্যায়ৈব কেবলমূ। 
ওপাসনকৃতং চামমুদদ্ধি,য়াদাজ্ঞয়! কৃতম্ ॥৭৭০ 
তম্মেক্ষণেনোদ্ধ'তঞ্চ হোতব্যমধিকোষ্তঃ | 
যাব প্রাশনং তেষাং তাবছুষ্ণং ভবেতুরাম্ ॥৭৭১ 

ততঃ পরঞ্চ পিণ্ডেষু গতোষ্ছেমু নমো মনুঃ। 
নমক্কারায় কথিতস্তন্মা পৈতৃককর্ম যড ॥৭৭২ 

অত্যন্তোঞ্চেন নির্বত্ত্যং তন্ত প্রাশনকর্মণি। 

প্রোক্ষণং মেচনং চাপি যজমানস্য মুখ্যতঃ ॥৭৭৩ 

কতৃণাং গৌণতঃ প্রোন্তে কুমারস্ত তু ভোজনে । 
গুরোরেব হি কর্তৃত্বং তৃক্তেঃ মৃনোর্মতং তরাম্ ॥৭৭৪ 

সেচনপ্রোক্ষণে ন স্তো ব্রান্মৌদনিককর্মণি | 
হবি9্ক্ষণমাত্রেষু সর্ধত্রৈবং বিধীয়তে ॥৭৭1 

কাধ্যে লাগিবে না। মধুপর্কীদিতে কৃত হবিঃ শ্রীদ্ের 

যোগ্য নহে; শ্রাদ্ধের হবিঃ অন্য দেবতার যোগ্য 
নহে। ওপাঁসন-কম্মের হবিঃও অন্য কর্মের যোগ্য 

হইবে না, তবে সকলের সৌলভ্যের জন্য লৌকিকাঞ্সিতে 
কর্তব্য ওপাসন-কন্াজীভূত হবিঃ অন্য কর্মের জন্য 
অগুমতি লইয়া উদ্ধত করিয়া রাখা যাইতে পারে। 
ওপাঁসনাগ্লিতে পিতৃকর্মের অন্ন যাবকাল উফ 
থাকিবে, তাঁবকাঁল পিতৃপুরুষগণ আহার করিবেন ; 
পরে পিগুসমুহের উষ্ণতা নষ্ট হইলে 'মমো নমঃ" মন্ত্রে 
নমস্কীর করিবার জন্য বল! হইয়াছে; সথতরাং পতৃক 
কশ্মে অত্যুষ্ণ অন্নই দেয়; পিগ্ডের প্রোক্ষণ ও সেচন 
যজমান শ্বয়ংই করিবেন, অন্যে নহে ।৭৬১-৭৩ 

কুমারের ভোজনে পিতারই মুখ্য ভোজনকর্তৃত, 
পুত্রের গোণ। ব্রাক্ষগভোজনের জম পক অল্নকে সেচন 
ও প্রোক্ষণ করিবে না; ভক্ষণমাত্রের জন্য প্রস্তুত হুবিঃ 
সম্ন্ধেই এই নিয়ম বুঝিতে হইবে ।৭৭৪-৭৫ 



ব-্যতিঃ 

এবমাগ্রয়ণস্যাত্বতগুলানাং তথ পুনঃ । 

হবিষশ্চাপি তত্প্রোক্তং ন তৈঃ কর্মাস্তরং 
চরে ॥৭৭৬ 

হবিরন্তং সর্বকর্ম তন্মিন্নষ্টে পুনঃ ক্রিয়া । 
হোমে জাতে বিকল্পঃ স্তাতন্মিন জাতেহপি 

কেধুচিত ॥৭৭৭ 

ইয্যতে সম্যগাস্ত্চ সর্বেষ্টিষু তু কেবলমূ। 
বিনাশে ভূয়ঃ কর্তবাঃ প্রারস্ত ইতি বৈ জণ্ডঃ ॥৭৭৮ 
কদাচিদ্দেবযোগেন সংঘাতম্বতিমণ্স্ চে । 

একন্মিন্নেবকালে বৈ শ্রাদ্ধে বৈ সমুপাগতে ॥৭৭৯ 
তদানুক্রমশত্ত্বেকপাকে নৈব সমস্ত্রকমূ। 
তন্ত্রেণ শ্রপণং কুত্বা সর্বং কুর্ধ্যাদচিস্তিতম্ ॥৭৮০ 
তত্ক্রমঞ্চ প্রবক্ষ্যামি পিতুঃ প্রথমতশ্চরে। 
বিপ্রানুদ্ধাস্য ভূয়্চ তদ্ধবিস্বনলে পুনঃ ॥৭৮১ 

এইরূপ আগ্রয়ণ-কর্মের অঙ্গীভূত তল ও হবিঃ 
উভয়েরই প্রোক্ষণ ও সেচন নিষিদ্ধ এবং এ হবির দ্বারা 
অন্য কন্ম্ম করাও নিষিদ্ধ ।৭৭৬ 

সকল কন্মমই হবিরস্ত ( হবিরদান যাহার শেষ অঙ্গ) 
স্থতর1ং কোন প্রকারে হবিঃ (আনুতির দ্রব্য ) নষ্ট 

] 
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শান্দ্রেণ শ্রাপণং কৃত্বা চাভিধার্ষ্য ততঃ কিল । 
মাতুঃ শ্রাদ্ধং প্রকৃর্য্যাচ্চ তদ্ধবিঃ পূর্ব পুনঃ ॥৭৮৩ 
স্কত্যাথ পিতৃব্যস্থ শ্রাদ্ধং কৃত্বা ততঃ পরমূ। 

্রাতুর্জ্যেষ্টস্ত তত্পত্থ্যাঃ কণিষ্ঠস্ত ততৈব বৈ ॥৭৮৩ 
ততকলত্রস্ত তৎপুত্রক্রমেণৈবং শনৈঃ শনৈঃ। 
একেনৈব তু পাকেন সর্বং শক্যং হি শক্যতে ॥৭৮৪ 
শুভকর্মকৃতং চান্নং ন শ্রাদ্ধায় কদাচন | 
যচ্ছণাদ্ধকার্য্যৈককৃতং ন তৎস্যাচ্ছৃভকর্মণঃ ॥৭৮৫ 
দেবপুজ। সবকালসর্বদেশশুভোভম। | 
তাদৃগর্থং তন্নিমিভ্তকৃতং সম্পাদিতং তথা ॥৭৮৬ 
দ্রব্যমন্নং জলং শাকং তণুসম্বন্ধি যছুচ্যতে | 

ন তন্নিযোজয়েৎ পিত্রে দেব-ব্রাহ্মণননিধো ॥৭৮৭ 
শ্রাদ্ধং কুর্ধ্যাণ প্রত শ্রাদ্ধ কৃত্ব! বিধানতঃ | 
দেবপুজাং প্রকৃত বৈশ্বদদেবং ততঃ পরম্ ॥৭৮৮ 

পিগুপ্রদান করিবে ; পুনরায় এ হবিঃ পূর্বোক্ত প্রকারে 
সংস্কার করিয়া পিতৃব্যের, তশপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তীঁহাঁর 
পত্বীর, অনস্তর কনিষ্ঠ ভ্রাত। ও ভ্রাতৃবধূর, তারপর জ্যেষ্ঠ 
ও কনিষ্ঠ ভ্রাতীর পুত্রগণেরও একই হুবিএকে প্রতিবার 

 সংস্কীর করিয়। পিণু প্রদান করিবে ।৭৮১-৮৪ 

হইয়া গেলে পুনরায় কম্াটি প্রথম হইতে করিতে হইবে; 
তবে যদি হোমের পর হবি; নষ্ট হয়, তাহা হইলে কর্ম 

করা বা না করা কর্তার ইচ্ছাধীন অর্থাৎ পুনরায় কর্ম্ম না ০৭৮ শীট 

করিলেও কর্ম পণ্ড হইবে না। কেহ কেহ বলেন-- 

হোমের হুবিঃ নষ্ট হইলে কেবল ইট্টিযাগেই কর্ম প্রথম 
হইতে করিতে হইবে, অ্থাত্র এ নিয়ম নহে ।৭৭৭-৭৮ 

যদি কখনও দৈববশতঃ একদিনে বহু আত্মীয়ের মৃত্যু 
হওয়ায় একদিনে সকলেরই শ্রান্ধকাল উপস্থিত 

হয়, তাহা হইলে একবার অন্নের দ্বারাই তন্তম্তায়ে 

(একবস্তর অনেক কাধ্যকা রিত্বম্তায়ে ) শ্রুপণপূর্বক 
নিঃসন্দেহে সকলের শ্রান্ধ করিবে ।৭৭৯-৮০ 

উহার ক্রম বলিতেছি--প্রথমতঃ পিতার পিগুদান 

করিবে; ততপর এ অন্ন অগ্সিতে তাপিত করিয়া 

শাস্্রানুসারে শ্রপণ ও অভিঘারণ করত মাতার 

শুভকর্ন্দের জন্য পক্ক অন্নের দ্বারা কদাপি শ্রাদ্ধকর্মম 
করিবে না; এবং আাদ্ধের নিমিত্ত পক্কান্নের ছার! 
শুভকম্ করিবে না।৭৮৫ 

সর্বদেশে ও সর্বকালে দেবপুজা শুভা ও উত্তমা; 
সুতরাং উহার জন্য সম্পাদিত দ্রব্য, অন্ন, জল, 

শীক প্রভৃতি দেবপুজা-সন্বস্বী কোন বস্তই দেব ও 
ক্রাহ্ধণের সন্নিধানে পিতৃপুরুষগণকে নিবেদন করিবে 
না ।৭৮৬-৮৭ 

সযত্বে শ্রদ্ধানুষ্ঠান কর্তব্য; শ্রাদ্ধ করিয়া 
পম্চাঁ দেবপূজা এবং উহার পর বৈশ্বদেববলি 
কর্তৃব্-- ইহাই বেদবিধি; কর্দের অস্তে ব্রহ্ধযজ্ঞ 
করিবে। যে ব্রাঙ্ধণ অতিপবিত্র বেদশাখামাত্রে 
পরশ্নব্রহ্ষপরায়ণ এবং যে সম্পূর্ণ একটি শাখার 
অধ্যয়নকারী, এই উভয়প্রকার ব্রাক্ষণই পু.ক্তিপাঁধন। 



৫২ আধা-শান্ত 

বৈদিকোহয়ং বিধিঃ প্রোক্তঃ কর্মান্তে ত্রহ্মযজ্ঞকম্ |. 
প্রশ্নব্রন্দপরো যস্তু শাখামাত্রেহতিপাবনে ॥৭৮৯ 

শাখাধ্যায়ী মহাভাগঃ পঙ্ক্িপাবনপাবনঃ | 

শাখামা ত্রৈকদেশস্যাধ্যযনাচ্ছেত্রিয়ত্বকম্ ॥৭৯০ 
ন গ্রাপ্মোত্যেব বিধিনা শাখাধ্যায়ী ততো ভবে । 

নিত্যন্নানঃ সদাচারঃ সদাবহিঃ সদাশুচিঃ ॥৭৯১ 

সম্পূর্ণশীখাধ্যায়ী ত্রাক্ষণ যেরূপ শ্রোত্রিয়ত্ব লাভ 

করে, শাখার একদেশ অধ্যয়ন করিয়া সেইরূপ 

শোত্রিয়ত্বের অধিকারী হয় না। নিত্যন্লান 

ও সদাচার-পরায়ণ, নিত্যই অগ্মিসেবী, সর্বদাই 

শুচি, সদা সম্ভুষ্চিত্ত, সদা শান্ত ও সদাই অসূয়াশৃন্য 

সদাতুষ্টঃ সদাশাস্তঃ সদাসূয়াবিবজ্জিতঃ | 
অগ্নিহোন্রাগ্ভভাবেহপি বেদ-বেদিবিবজ্জিতঃ ॥৭৯২ 

ব্রহ্মমেধক্রিয়াশুদ্ধঃ পর্বতূল্যো৷ ভবত্যপি। 

উত্যেতদুক্তং কথ্থেন মুনিন! ধর্মমুত্তমম্। 

শান্্রাণাং প্রবরং শান্ত্রং হিতায় জগতাষ্ তরাখ্ ॥৭৯৩ 

॥ গ্রীকথ-স্মৃতিঃ সমাণ্ডা ॥ 

যে ব্রা্ধণ, সে অগ্নিহোত্র না করিলেও এবং 
বেদ ও বেদিশুগ্/ হইলেও ব্রহ্মমেধ ও ক্রিয়ার দ্বারা 
শুদ্ধ হওয়ায় পূর্বোস্ত উৎকৃষ্ট ব্রাঙ্গণের তুল্য হইবে! 
মহামুনি কথ্থ সকল শান্সের শ্রেঠ এই ধর্ম্শান্ 
জগতের হিতের নিমিত্ত উপদেশ করিয়াছেন ।৭৮৮-৯৩ 

পণ্ডিত শ্রীমমিরগানন্দরূপত্রহ্মচারি-নবতীর৫ঘকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত 

কথম্মুতি সমাপ্ত । 



দ্বিতীয় বর্ষ, আম্বিন, ১৩৭০ ] [ চত্র্য সংখ্যা--বামপাশ্বিকা যার 

গুরীপ্নী5লীভাল্লাহ্মল্পাস্নশুক্ল্লান্ত্রনাম্ধ ওএন্বভিত্ড । 

তৃতীয় পঞ্চবান্ধিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার 
উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্লে মহামান্য সরকারমহোদয়ের 

অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক স্থলভ মূল্যে দেওয়া সম্তব হইয়াছে। 

পক 

যুগ্ম-সম্পুজক-_ 

মহামহোপাধ্যায় শ্রাকালাপদতর্কাঢাধ্য 

শ্রীশ্রীজীবভট্াঢার্্য্যায়ভার্য 

বাঁষিক মূল্য সডাক ১৫'*০ টাকা 1 [ প্রতি সংখ্যা ৯৫০ টাঁক। 



স্বত্বাধিকারী £-_ 
শ্রীসত্যধন্মপ্রচার সঙ্ঘ 

(জয়গুরু সম্প্রদায় ) 

সহ-সক্গুজকসঙ্ঘ 

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্ভাভৃষণ 

শ্রানারায়ণগোস্বামী গ্যাঁয়াচাষ্য 

শ্রীরঘুনীথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ 
সস 

ভ্ীরামরগ্ন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 

শ্রীরামরগ্তন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম- 

বৈদিকমহাবিগ্ঠালয়, ৭৩, পি, ভব্লিউ, ডি 
রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে প্রকাশিত 

ও ১৫বি, রায়বাগান প্রীটট কলিকাতা-_৬ 
ইন্দু-নারায়ণ প্রির্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। 

১৫ই আশ্িন, ১৩৭৯ । 



নিক্মাবলি 

১। আধ্যশাজ্স মাসিক শাক্সময় পত্র । ইহা প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হয় । আষাঢ় €(জুন-জুলাই ) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরস্ত । 

২। এই পত্রিকায় সমুদ্ক্প সংহিতা (স্বতি), শ্রীরামায়ণ, শ্রীমন্ভাগবত, শ্রামহাভারত, 
শ্রীবিষু্পুতাণ ইত্যাদি যাবতীয় আধ্যশীস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে । 

৩। বাশ্সরিক সভাক গ্রাহক মুল্য ভারতে ১৫০০ টাকা । প্রতি সংখ্যা ১৫০ 

টাকা । পাক্স্তীনেও এ একই মুল্য । ভারতের বাহিরে অন্যত্র সভাক প্রতি সংখ্য' 
২"০০ টাকা এবং বাশসরিক ২০০০ টাকা । গ্রাহক-মুল্য অশ্রিম দেয় | 

৪। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সন্তাহে পত্রিক। প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহক- 
গণের নিকট পাঠান হয় । পরমাসের প্রথম সপ্তাহেও পত্িকা ন। পাইলে স্থানীয় 

ভাঁকঘনে খোঁজ নিস! পত্রিকাঁকাধ্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্তিকাপরিচালকগণ এই 

জন্য দায়ী থাকিবেন না। কোন কারণে পন্লিকাপ্রকাশে বিলম্ম ঘটিলে উক্ত 
নিয়ম পরিবত্তিত হইতে পারে । ঠিকানা-পরিবর্তমন এক মাস পূর্বে জানাইলে 
স্থবিধা হয় । 

৫। পত্র্রিকা ও বিজ্ভ্তীপন-সংক্রাম্ত যাবতীয় পতাদি ও টাকা-পয়সা “সঞ্চালক-_ 

শআাব্যশীক্স, ৩৮সি, কর্ণওয়ালিশ হ্রীট, কলিকাতা-_-৬৮ এই ঠিকানায় পাঠাইবেন । 

৬1 বিশেষ অনুরোধ যে মণিঅগ্ডার কুপণে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক- 

নম্বর ও নাম-ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন । 
৭1 পরের উত্তরের জন্য জবাবী-পত্র অবশ্যই এ্দেয় । 

সম্পূজক_ আধ্যশাক্স 

প্রধান কাধ্যালয় 

জ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিগ্ভীলয় 
৭1৩, পি. ভব্রিউ. ভি. রোড, আলমবাজার । 

কলিকাতা- ৩৫ 



৬৭গ্রীপ্রীগুরবে নমঃ 

ইীব্রীল্ীক্ুন্ব্েন্স বালী 

যে মায়েরা ঘাবার একে (9ঙ্কাকে ) সত্যসত্য 

ভালবাসে, তারা নিত্য আধ্যশাস্্র পড়বে ও প্রাণপণে. 

আধ্যশাস্ত্র প্রচারের ঢেফা৷ করবে৷ আধ্যশাস্ত্রের সেবায় 

জগতের মহাকল্যাণ সার্িত হবেই হবে| 

ওকাল 



বহৎগ্াণৰ-সমৃতিও 
( ুবরতমুনি-প্রোক্ত। ) 

স্রীহ্রকান্তরুত্য-স্থৃতি-ব্যাকরণতীর্থকত-বঙ্গভাষানুবাদসহিত। 

প্রথম? অধ্যায়ঃ 

তত্রাদৌ বর্ণাশ্রমপ্রশ্ন 

ব্যক্তাব্যক্তায় দেবায় বেধনেহনম্ততেজনে । 

নমস্কৃত্য গ্রবক্ষ্যামি ধর্মান্ পরাশরোদিতান্ ॥১ 

অথাঁতে৷ হিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনাশ্রমে। 
ব্যাসমেকা গ্রমাসীনমৃষয়ঃ প্র মাগতাঃ ॥২ 

মনুষ্যাণাং হিতং ধর্মং বর্তমানে কলৌ যুগে । 
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥৩ 

যুগে যুগেষু যে প্রোক্তা ধর্মা মম্বাদিভিমুনে | 
বাক্যং তেনৈব তে কর্তৃং বর্ণৈরাশ্রমবাসিভিঃ ॥8 
স পৃষ্টো মুনিভিব্যাসো যুনিভিঃ পরিবেষ্টিতঃ | 
প্র$ং জগাম পিতরং ধর্মান্ পরাশরং ততঃ ॥৫ 

শত শি পপ স্পা উস পিপীপপপেপপসাদ | ৮7 শশা শিশাপাপ্ীাগল পট 

প্রথম অধ্যায় 

বর্ণাশ্রম প্রশ্ন। 
যেই দেব ব্যক্ত ও অব্যক্ত, যিনি অনম্ত তেজে 

মহিমান্বিত, সেই বিধাতাকে নমস্কীর করিয়া মহামুনি ৰ 
পরাশর-কথিত ধর্মকার্যের সহায়ক উপদেশসমূহ | 

প্রকৃষ্টরূপে বলিব।১ 

অনস্তর হিমালয়পর্বতের সম্মুখভাগে দেবদীরু- 
শুরুরাজি-সমাকীর্ণ আশ্রমে একাগ্রচিত্তে সমুপবিষট 
ব্যাদেবকে জিত্জাসা করিবার জন্য ধষিগণ সমাগত 

হইলেন ।২ 
কলিযুগ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষয়, বৈশ্য ও 

শুর এই বর্ণচতুষ্টয়ের এবং ব্র্ধচ্ধয, গাহস্থ্য, বানপ্রস্থ্ 
ও সল্ন্যাম এই আশ্রমচতুষ্টরবাসী মনুহ্যদিগের হিতসাধক 
ধন্মায় উপদেশসমূহ বলুন ।৩ 

সর্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ বরে বদরিকাশ্রমে | 
স বিবেশাশ্রমে তম্মিন্ তনুং যোগীব বেধসঃ ॥৬ 

নানাপুষ্পলতাকীর্ণে ফলপুশ্পৈরলঙ্কৃতে। 
নদী-প্রত্রবণানেকৈঃ পুণ্যতীর্ঘোপশোভিতে ॥৭ 
মুগ-পক্ষিভিরাকীর্ণে দেবতায়তনাবৃতে। 
যক্ষ-গন্ধর্-দিদ্ধৈশ্চ নৃত্য-গীতপমাকুলে ॥৮ 
তশ্মিন্নষিপভামধ্যে শক্তিপুত্রঃ পরাশরঃ| 
ম্থখালীনো মহাতেজ। যুনিমুখ্যগণারৃতঃ ॥৯ 
কৃতাঞ্জলিপুটো তৃত্বা ব্যাসস্ত মুনিভিঃ সহ। 
প্রদক্ষিণাভিবাদৈশ্চ মুনিভিঃ প্রতিপুজিতঃ ॥১০ 

শশী পিশাশক্ শপীশীপীপিপ শাপিশীট টাটা সপ 

হে মুনে! যুগে যুগে মনু আদি ধন্মোপদেশকগণ 
যে ধন্মীয় উপদেশসমূহ প্রকৃষ্টরূপে বলিয়াছেন, 
বর্ণাশ্রমিগণ তাহাদের উক্ত বাক্য প্রতিপালন 
করিবে। ( তৎপর ) ষুনিগণ-পরিবেষ্টিত সেই ব্যাসদেব 

মুনিবন্দকর্তক জিজ্ঞাসিত হইয়া পিতৃদেব পরাশরের 

নিকট ধর্ম্মবিষয়ক উপদ্দেশসমূহ জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত 
গমন করিলেন। বিধাতা-পুরুষের শ্যায় ব্রহ্ধতেজঃ সম্পন্ন 
শরীরধারী সেই যোগী ব্যাসদেব সমস্ত আশ্রমের মধ্যে 
সর্ববিষয়ে স্ুসমৃদ্ধ সেই বদরিকা শ্রমে প্রবেশ করিলেন ।৪-৬ 

নানা কুম্থমলতাব্যাপ্ত, বিবিধ ফলপুষ্পশোভিত, 
নদী, ঝারণা, পুণ্যতীর্ঘ প্রভৃতির দ্বারা মনোহরশোভালৰ, 
মুগ ও পক্ষিকুলপরিব্যাপ্ত, দেবমন্দিরপরিশোভিত, যক্ষ, 

গন্ধর্ব ও সিদ্ধগণের (সাধনায় উত্তীর্ণ বা যুক্ত ) নৃত্যগীতে 
মুখরিত সেইস্থানে খধিগণের সভামধ্যে মহা মান্য. মুমিগণ- 



৮ আধ্য-শাস্ 

ততঃ সম্ভষ্টমননা পরাশরমহামুনিং। 
ব্যাসন্ত স্বাগতং ব্রয়াদ আমীনে মুনিপুঙ্গবঃ ॥১৯ 

বস! স্বাগতং তেহস্ত মহষ্াণাং সমস্ততঃ। 
কুশলং কুশলেত্যুক্ত। ব্যামোইপৃচ্ছদতঃপরম্ ॥১২ 

যদি জানামি মাং ভক্তং স্নেহো! বা যদি বসল ! 
ধর্ম কথয় মে তাত ! অনুগ্রাঘোহম্ম্যহং যদি ॥১৩ 
শ্রুতাস্ত মানবা ধর্ম! গার্গীয়৷ গৌতমাস্তথা | 
বাসিষ্ঠাঃ কাশ্যপাশ্চৈব তথা গোপালকম্য চ ॥১৪ 
আত্রেয়া বিষু-সংবর্তা দাক্ষাশ্চাঙ্গিরসাস্তথা | 
শাতাতপাশ্চ হারীত-যাজ্ঞবঙ্ক্যকৃতাস্তথা ॥১৫ 
আপস্তশ্বকৃত৷ ধর্মাঃ সশঙ্ব-লিখিতাস্তথা । 

কাত্যারনকৃতাশ্চৈব প্রাচেতপকৃতাস্তথা ॥১৬ 
শ্রতিরাত্যোন্তবা তাতঃ শ্রত্যর্থা মানবাঃ স্মৃতাঃ | 
মনর্থ; সর্বধর্মাণাঁং কৃতাদিত্রিযুগেষু চ ॥১৭ 

পরিবেষ্টিত শক্তি_মুনির পুত্র মহাঁতেজঃসম্পন্ন মুনিবর 
পরাঁশর স্থখোঁপবিষ্ট আছেন ।৭-৯ 

(এমন সময়ে) ব্যাপদেব মুনিগণের সহিত 

মুনিগণপৃজিত পরাশরমুনিকে কৃতাঞ্ুলিপুটে প্রদক্ষিণ- 
পূর্বক অভিবাদন করিলেন ।১০ 

তৎপর স্থখাসীন মুনিশ্রেষ্ট মহামুনি পরাঁশর সম্মুষ্ট- 
চিত্তে স্বীয় পুত্র ব্যাসদেবকে স্বাগত জানাইলেন,- 
আজ্ঞামুবর্তিতনয়ের সর্বাঙগীন কুশল ত? অতঃপর 

ব্যাসদেব “কুশল, কুশল এই কথা বলিয়া জিজ্ঞাস! 

করিলেন,_হে তাত ! হে বসল! যি আমাকে ভক্ত 

বলিয়া জাঁনেন এবং যদি আমার প্রতি আপনার ম্েহ 

থাঁকে, তাহা হইলে আমার .নিকটে ধম্মবিষয়ক উপদেশ 
বলিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন ।১১-১৩ 

মনু, গর্গ, গৌতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গোপাঁলক; অত্রি, 
বিষু, সংবর্ত, দক্ষ; অঙ্গিরাঁঃ, শাতাতপ, হাঁরীত, যাজ্জবন্ধয, 

আপক্তন্ব, শঙ্খ, লিখিত, কাত্যায়ন, প্রচেতাঃ প্রভৃতি 

মুনিগণকৃত ধর্ম্মশান্ত শ্রবণ করিয়াছি ।১৪-১৬ 
হে তাঁত! শ্রুতি স্বয়ং উদ্ভৃতা; মনুকৃত ধর্মশান্র শ্রুতির 

অর্থানুগামী বলিয়া কথিত। সত্যাদি ত্রিযুগে মনুর অর্থ ই 

ধ্মস্ত ত্রিযুগাচারঃ স্থশক্যো হি কলৌ যুগেক। 
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥১৮ 

ব্যাসবাক্যাবদানে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ। 

স্নখানীনো মহাতেজ৷ ইদং বচনুমব্রবীৎ ॥১৯ 
ক্রিয়ন্তে নৈব বেদাশ্চ নৈবাতি প্রভবস্তি তে। 
ন কশ্চিদ্ বেদকর্তাহ্তি বেদম্মর্তা চত্ুযুখিঃ ॥২০ 
তথ স ধর্মং স্মরতি মনুঃ কল্পানস্তরাস্তরে | 

অন্যে কৃতঘুগে ধর্মীস্দ্রেতায়াং দ্বাপরে পরে ॥২১ 

অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহাসানুরুপতঃ | 

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে ॥২২ 

দ্বাপরে যজ্জমেবাহ্র্দানমেকং কলৌ যুগে । 
কৃতে তু মানবা ধর্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমন্ত চ ! 
দ্বাপরে শাঙ্থলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ ॥২৩ 

ত্যজেদ্দেশং কৃতঘুগে ভ্রেতায়াং গ্রামমুৎ্স্যজেগড | 

অর্থাৎ মনুপ্রোক্ত ধর্মশান্ধ সর্বধন্মের সার । ঘেহেতু সত্য, 

ব্রেতা ও দ্বাপর এই বুগত্রয়ের আচার এবং ধন্ম স্ুসাধ্য 
ছিল, সেইহেতু কলিযুগের চতুবর্ণ ও চতুরাশ্রমবাসি- 
সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলুন ।১৭-১৮ 

ব্যাসদেবের বাক্য সমাপ্ত হইলে ন্খোপবিষ্ট 
মুনিশ্রেষ্ঠ মহাঁতেজা: পরাশর এই কথা বলিলেন,__ 
বেদ কেহ রচনা করেন না এবং তিনি বনুরূপে 
উত্পন্নও হ'ন্ না। বেদের রচয়িতা কেহ নাই, কেবলমাত্র 
চতুম্মুখে ব্রহ্মা বেদ স্মরণ করিয়া থাকেন ।১৯-২০ 

পূর্বোন্ত মনু সেই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কল্পে 
বেদের ধর্ম স্মরণ করিয়া থাকেন। সত্যযুগে যে ধর্মের 
আচরণ যে প্রকার, ব্রেতাঁযুগে সেই ধন্মীচরণ অন্যাপ্রকার, 
দ্বাপরযুগে তাহাই আবার অন্যবিধ। যুগহাসবশতঃ ' 
কলিযুগে মনুষ্তাদিগের ধম্ম অন্য প্রকার হইবে । সত্যযুগে 
তপস্য1; ত্রেতাধুগে জ্ঞান, ছাপরে যচ্ঞ ও কলিযুগে দান 
শ্রেষ্ঠ। কৃতযুগে (সত্যযুগে ) মনুর ধন্ম, ত্রেতাযুগে 
গৌতমের, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিত মুনির এবং কলিযুগে 
পরাশরমুনির£ধন্মোপদেশ শ্রেষ্ট বলিয়া জানিবে।২১-২৩ 

* ধর্ম তু ত্রিধুগাচারং সশক্যৎ ছি কলৌ যুগে 1 ইতি পাঠীস্তরম্ 
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দ্বাপরে কুলমেকং তু কর্তারঞ্চ কলৌ৷ যুগে 1২৪ 
কৃতে সম্ভাষ্য পততি ভ্রেতায়াং স্পর্শনেন চ। 
দ্বাপরে ভক্ষণেহম্নস্ত কলৌ পততি কর্মণা | ॥২৫ 
অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতায়ামাহুয় দীয়তে | 
দ্বাপরে যাচ্যমানস্ত সেবয়। দীয়তে কলো ॥২৬ 
অভিগম্যোত্তমং দানমাহুতষ্ধেব মধ্যমন্। 
অধমং যাচ্যমানং স্যা সেবাদানঞ্চ নিম্ষলমূ ॥২৭ 

কৃতে তৃস্থিগতাঃ প্রাণাস্ত্রেতায়াং মাংসমেব চ। 
দ্বাপরে রুধিরং যাব কল ত্বন্নাগ্কমেব চ ॥২৮ 
কৃতে তাতক্ষণিকঃ শাপক্জ্েতায়াং দশভিদিনৈঃ 
মাসেন দ্বাপরে জ্ঞেয়ঃ কলো পংবশসরেণ তু ॥২৯ 
যুগে যুগেষু যে ধর্মাস্তেষু ধর্মেষু যে দ্বিজাঃ | 

পাপী যেই দেশে বাস করে, সত্যযুগে সেই দেশ, 
ত্রেতাযুগে সেই গ্রাম, দ্বাপরে সেই কুল এবং কলিযুগে 
সেই পাপীকে ত্যাগ করিবে ।২৪ 

সত্যযুগে পাপীর সহিত সম্ভাষণ, ব্রেতাযুগে স্পর্শন, 

দ্বাপরে পাপীর অন্ন ভক্ষণ করিলে পতিত হয়, আর 
কলিযুগে স্বয়ং পাঁপকন্ম দ্বারা পতিত হয়।২৫ 

সত্যযুগে দাঁত! গ্রহীতার নিকট উপস্থিত হইয়া 
প্রার্থনাপূর্বক দান করিতেন, ব্রেতাধুগে গ্রহীতাকে 
সম্মানপূর্বক আহবান করিয়া দান করা হইত, দ্বাপরে 
গ্রহীতার প্রার্থনা অনুসারে দান করা হুইত, কলিযুগে 

গ্রহীতা মেবাকম্ম দ্বারা দাতার পবিতৃষ্টিসীধন করিয়া 

দান গ্রহণ করিয়া থাকে 1২৬ 

দাতা সাগ্রহে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা পূর্বক 
গ্রহীতাকে যে দান করেন, তাহা উত্তম দান। গ্রহীতাকে 

আহ্বানপূর্বক যে দান, তাহা মধ্যম দান। গ্রহীতা দাতার 

নিকট প্রার্থনা করিলে যে দান করা হয়, এ দান অধম 

দানরূপে গণ্য হয়। গ্রহীতার নিকট হইতে সেবা গ্রহণ 
করিয়া যে দান করা হয়, সেই দান দ্বারা কিছুমাত্র ফল 
হয় না।২৭ | 

জীবের প্রাণ সত্যযুগে অস্থিগত, ত্রেতাযুগে মাংসগত, 
দ্বাপরযুগে রুধিরগত এবং কলিযুগে অন্নাদিগত হইবে। 

সত্যযুগে কোনও ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হইয়া কাহাকেও অভিশাপ 

তে দ্বিজা নাবমন্তব্যা যুগরূপ! দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩৭ 
ধর্মশ্চ সত্যমায়ুশ্চ তুর্য্যাংশেন কলো যুগে । 
অদনাত্ত,দনাদ্ যন্থ তুচ্ছমায়ুরকাধ্যতঃ ॥৩১ 

ধর্মশ্চ লোকদস্তার্থং পাষণ্ার্থং তপম্িনঃ | 
বিবিধা৷ বাধঞ্চনার্থং কলৌ সত্যানুসারিণী ॥৩২ 
অল্পক্ষীর-ঘ্বতা গাবো ছাল্লশস্তা৷ চ মেদিনী। 
স্রীজনন্যঃ স্তিয়ঃ সর্বা রত্যর্থং কৃতমৈথুনাঃ ॥৩৩ 
পুরুষাম্চ জিতা স্ত্রীভী রাজানো দস্থ্যভিজিতাঃ। 
জিতো ধর্মশ্চ পাপেন অনৃতেন তথা খতম্ ॥৩৪ 

শৃদ্রাণ্চ ব্রাঙ্গণাচারাঃ শুর্দোচারাস্তথ দ্বিজাঃ | 
অন্ত্যানুয়ায়িনশ্চাট্যা বর্ণান্তভুপজীবিনঃ ॥৩৫ 
কৃতন্ত ব্রাঙ্মণযুগং ত্রেতা তু ক্ষভ্রিয়ং যুগমৃ। 

করিলে তাহা! তৎক্ষণাৎ ফলদায়ক হইত; ত্রেতাযুগে 
দশদিনের মধ্যে, দ্বাপর যুগে একমাঁসমধ্যে ফলদাঁয়ক 
হয় এবং কলিযুগে একবগসরে ফলদায়ক হইবে। যুগে 

যুগে বিহিত ধন্মীচরণের প্রতি যে সকল দ্বিজজ আস্তরিক 

আস্থাবান্, সেই ধন্মীবলন্ঘি-দ্বিজগণের প্রতি অবমাননাকর 
বাবহার করা উচিত নয়; কেননা দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে 
যুগস্বরূপ বলিয়া জানিবে ।২৮-৩০ 

ধু সত্য ও আমু কলিযুগে অন্যান্য যুগের 
চতুর্থাংশের একাংশ হইবে এবং অভক্ষ্যভক্ষণ, পরপীড়ন 
ও অকন্মাচরণের ফলে আয়ু অতি অল্প হইবে ।৩১ 

কলিযুগে লৌকের নিকট দস্ত প্রকাশের জঙ্য ধশ্থায় 
অনুষ্ঠান, পাষগুবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তপস্যাঁচরণ 
এবং বঞ্চনা করিবার জন্য সত্যান্ুসারিণী নানাবিধ 

উক্তি প্রযুক্ত হইবে। কক্লিযুগে গাভী সবল্পহুগ্ধপ্রদায়িনী 
এবং তাহাদের ছুগ্ধে ঘ্ুতের পরিমাণ অত্ন্প হইবে; 
পৃথিবীতে অল্লপরিমাণ শম্য জনম্মিবে; স্্রীলোকগণ 
অধিকসংখ্যক কম্ঠা প্রসব করিবে; স্ত্রীপুরষের 
সংমিশ্রণ কেবলমাত্র রতিক্রিয়া সম্পাদনের জন্যই 
সংঘটিত হইবে (সত্যাদি যুগে স্্রীপুরুষের সংমিশ্রণ 
পিগুপ্রদ পুত্র লাভের জন্যই সম্পন্ন হইত )।৩২-৩৩ 

কলিযুগে স্ত্রীলোকগণ পুরুষগণকে নানাছলে বশীভূত 
করিবে; পরাক্রমশালী দস্থাগণ নৃপতিবৃন্দকে পরাড়ৃত 



আর্য্য-শান্্র 

বৈশ্ঠং তু দ্বাপরযুগং কলিঃ শূদ্রেযুগং ম্মৃতম্ ॥৩৬ 
চাতুর্বণিকনারীণাং তথা তুরীয়জম্মনামূ। 

পতি-দ্বিজাভ্যুপাস্ত্যা্দি ধর্মো হি মহতী কলৌ ॥৩৭ 
শতেন যা কৃতে দত্তে ফলাপ্তিঃ পুরুষস্তস্থা সা। 
দতেষু দশভির্নুণাং ফলাপ্ডিঃ স্তাৎ কলৌ যুগে ॥৩৮ 

কৃতে য্ কোর্িদস্য স্তাু ভ্রেতায়াং লক্ষদন্য তৎ | 
দ্বাপরেহযুতদস্য স্তাৎ শতদস্ত কলে ফলম্ ॥৩৯ 
যুগন্বরূপমাখ্যাতমন্যং নিগদতঃ শৃণু। 
বর্ণীনামাশ্রমাণাঞ্চ সর্বেষাং ধর্মলাধনমূ ॥৪০ 

মুগঃ কৃষ্ণশ্চরেদ্ যত্র স্বভাবেন মহীতলে। 

করিবে; পাপপ্রভাবে ধর্ম সঙ্কুচিত হইবে মিথ্যার 
প্রভাবে সত্যের স্বরূপ লুগ্তপ্রায় হইবে 1৩৪ 

কলিযুগে শূত্রগণ ব্রাহ্মণের আচারামুরূপ আচার 
গ্রহণ করিবে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ট প্রভৃতি দ্বিজগণ 

শুদ্রাচারের অনুরূপ আচার গ্রহণ করিবে। শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিগণ হীনজাতীয়গণের অনুগামী হইবে। ব্রাঙ্ষণাদি 

বর্ণব্রয় সেই হীনজাতীয়গণের নিকট হইতে জীবন- 

ধারণের উপায়ীভূত বৃত্তি গ্রহণ করিবে ।৩৫ 

সত্যযুগ ব্রাহ্মণের, ত্রেতাযুগ ক্ষত্রিয়ের, দ্বাপরযুগ 

বৈশ্টের ও কলিষুগ শুড্রের অধিক রভুক্ত বলিয়া কথিত 
অর্থাৎ সত্যযুগে সামাজিক ব্যবস্থাদিতে ব্রাহ্মণের, ত্রেতায় 
ক্ষত্রিয়ের, দ্বাপরে বৈশ্যের এবং কলিযুগে শুর্রের প্রাধান্য 
থাকে বলিয়া জাঁনিবে। ঘোর কলিকালে চতু্বর্ণের 

নারীদিগের ও চতুর্থাশ্রমী সন্ম্যাসিদিগের যথাক্রমে 
পতিত্বের এবং দ্বিজত্বের অঙ্গীকারই ধর্ম বলিয়া অভিহিত 
হইবে। অত্যযুগে শত অর্থ দান করিলে পুরুষের যে ফল- 
লাভ হইত, কলিযুগে তাহার দশভাগের একভাগ দান 
করিলে তাদৃশ ফলপ্রাপ্ডি হইবে ।৩৬-৩৮ 

সত্যযুগে কোটি অর্থ দান করিয়া দাতা যেরূপ 
ফলভাগী হন, জ্রেতাযুগে লক্ষ অর্থদানে, ঘ্বাপরযুগে 

অযুতদানে (১০,০০০ ) এবং কলিযুগে শত অর্থ দান 
করিয়া দাতা তাদৃশ ফল লাভ করিবে ।৩৯ 

যুগের শ্বরূপ কথিত হুইয়াছে। এক্ষণে ত্রাহ্মণাঁদি 

বসেত্তত্র দ্বিজাতিস্ত শৃদ্রে! ত্র তু তত্র তু ॥৪১ 

হিমপর্বত-বিহ্ধ্যাব্্যোবিনশন-প্রয়াগয়োঃ | 
মধ্যে তু পাবনো৷ দেশো৷ শ্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরম্ ॥৪২ 
দেশেঘন্যেযু যা নগ্যো ধন্যাঃ সাগরগাঃ শুভাঃ। 

তীর্ঘানি যানি পুণ্যানি মুনিভিঃ সেবিতানি চ ॥৪৩ 
বসেয়ুস্তদুপান্তেহপি শমিচ্ছন্তে ছ্বিজাতয়ঃ | 

মুনিভিঃ সেবিতত্বাচ্চ পুণ্যদেশঃ গ্রকীতিতঃ ॥8৪ 
যত্র পানমপেয়স্ত দেশেহভক্ষ্যস্ত ভক্ষণমূ । 
অগম্যাগামিতা যত্র তং দেশং পরিবর্জযেণ্ড 8৫ 

এবং দেশঃ সমাখ্যাতো যজ্ঞিয়ন্ত দ্বিজম্মনাম্। 
পর ৭৯ পা আপা ০৯ পাম্প 

চতুবর্ণের ও ব্রহ্মচধ্যাদি চতুরা শ্রমের ধন্মসাধনের উপায় 
বলিতেছি, তাহ! শ্রবণ কর ৪০ 

মহীমগুলে স্বীভীবিকভাবে যে স্থানে কৃষ্ণসার-মৃগ 

বিচরণ করে, সে স্থানে ব্রাঙ্মণাদি বর্ণত্রয় বাম করিবে; 
আর শুত্র যেখানে সেখানে বাঁস করিবে ।৪১ 

হ্মালয়পর্বত ও বিদ্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্তী স্থানকে 
এবং বিনশন অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র ও প্রয়াগের মধ্যবর্তী 
স্থানকে পবিত্র দেশ বলিয়া জানিবে; এতস্ডিন্ন দেশকে 

শ্নেচ্ছদেশ বলিয়া জানিবে ।৪২ 
অন্যান্য দেশের মধ্যে যে সকল নদী সাগরে গমন 

করিয়৷ ধহ্য হইয়ীছে, মুনিগণ-সেবিত যে সকল স্থান 

পুণ্যতীর্ঘে পরিণত হইয়াছে; মঙ্গলকামী ছ্বিজগণ তাহার 

নিকটস্থ স্থানে বাস করিবে; কেননা মুনিগণ-সেবিত 
এ স্থানে পুণ্যস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে ।৪৩-৪৪ 

যে দেশে অপেয়পান, অভক্ষ্যভক্ষণ, অগম্যাগমন 

প্রভৃতি গহিত কন্্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই দেশ অবশ্যই বর্ন 

করিবে 18৫ | 

(নিন্নোক্ত ) এইরূপ দেশ দ্বিজগণের যজ্জিয় স্থান 

বলিয়া কথিত হইয়াছে । ধর্মাকাঙিক্গণ এইরূপ দেশের 
অন্ুবর্তন করিবে 1৪৬ 

যে কোনও স্থানেই বাস করুক না কেন স্থবীয় 
কুলাচার কদাচ বর্জন করিবে না। যজন, যাঁজন, 

অধ্যয়ন। অধ্যাপনা; দান ও প্রতিগ্রহ প্রভৃতি বট্কর্থের 



বৃহৎপরাশর-্মৃতিঃ ৫ 

এবমেবানুবর্তেরন্ দেশং ধর্মানুকাজিক্ষণঃ ॥৪৬ 

বসন্ বা যত্র তত্রাপি স্বাচারং ন বিবর্জয়ে। 

ষট্ কর্মাণি চ কুর্বীরঙ্লিতি ধর্মস্ত নিশ্চয়ঃ ॥8৭ 
পরাশরঃ স্বয়ং প্রাহ শান্তং পুত্রস্য বললঃ | 
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি দ্বিজকর্মাদিকং দ্বিজাঃ ॥৪৮ 

বট্কর্ম-বর্ণধর্মীশ্চ প্রশংসা গোর্ষন্থ চ। 
অদোহ্-বাহো। যৌ তত্র ক্ষীরং ক্ষীর প্রযোক্তিণ! ॥৪৯ 

অমাবাস্তানিষিদ্ধানি ততশ্চ পশুপালনম্ 
অন্ন-তোয়প্রশংসা চ বাহাহুবাছা। বনুহ্ধর] ॥৫০ 

অথার্থকুষতোহপাপং তদপ্যস্তাপি শোধনমৃ। 

বহ্ছিং সীতামখঞ্চাপি বিবাহাঃ কন্যকা বরা ॥৫১ 

তরু (ুং) ধর্মে! মখাঃ পঞ্চ দ্বিজাতিন্বর্গসাধনাঃ ॥৫২ 
বিধিঃ প্রাণাহগ্রিহোত্রস্ত আধানাদিকসংস্কৃতিঃ ! 
ব্রতচর্য্যাদি তথ্বর্মঃ প্রশংস! পুত্রজম্মনঃ ॥৫৩ 
কৃশন্সো গৃহস্থধর্মশ্চ ভক্ষ্যাইভক্ষ্যং তৈব চ। 
নিষিদ্ধবস্তব কথনং পাত্রশুদ্ধিস্ততঃ পরমূ ॥৫৪ 

আচরণ অবশ্যই করিবে- ইহাই ধন্খরক্ষার নিশ্চিত 

উপদেশ ।৪৭ 

পুত্রবৎসল মহামুনি পরাঁশর ন্সয়ং এই শাস্ত্রের 
উপদেশ করিয়াছেন । হে ছ্বিজগণ! অনস্তর দ্বিজাতি- 

গণের কর্ম্দানুষ্ঠান-পন্ধতি প্ররষটরূপে বলিব 1৪৮ 

ষট্কর্মনিরত ব্রাঙ্ষণাদি চতুর্বণের ধর্ম এবং গোবুষের 
প্রশংসা, অর্দোহা এবং অবাহা (যাহার দুগ্ধ দেহন করা 

উচিত নয় এবং যাহার দ্বারা বহন করান উচিত নয়) 

গোঁমিথুন, ছুগ্ধ, ছুগ্ধপ্রদায়ী, তত্পর অমাবস্যা তিথিতে 
নিষিদ্ধ কর্ম, পশুপালন, অন্ন এবং জলের প্রশংসা, কৃষ্য ও 

অকৃষ্য ভূমি, অর্থাকর্ষণকারীর পাপাভাব এবং পাপ হইলেও 
তাহার পরিশুদ্ধি, অগ্নি, হলচিহিতশ্থানে যজ্ঞ, বিবাহ, 
কন্যা, বর, স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের ধর্ম, দ্বিজাতির 
গসাধনের উপায়ীডৃত পঞ্চমহীযজ্ঞ, অগ্নিহোত্রের বিধি 
এবং প্রাণ, অগ্র্যাধান প্রভৃতি সংস্কার, ব্রতাচরণ এবং 

তাহার ধর্ম, পুত্রজন্মের প্রশংসা, সমুদায় গৃহন্থধর্ম, ভক্ষ্য 

দ্ব্যাণাঞ্চ তথ! শুদ্ধিরুপাকর্ষণি কর্ম চ। 
অনধ্যায়াস্তথা শ্রাদ্ধং বিপ্র-কাল-হবিযু'তমূ ॥৫৫ 

বলির্নারায়ণীয়শ্চ সৃতকাশৌচবেম চ | 
পরিষৎ্প্রাযশ্চিন্তানি তদ্ব্রতানি যথা দ্বিজাঃ ॥৫৬ 

বিধিবগুসর্বদানানি তেষাঞ্চেব ফলানি চ। 
ভূমিদানপ্রশংলা চ বিশেষে! বিপ্র-কালয়োঃ ॥৫৭ 

ইঞ্টাপুর্তে। তথা বিদ্বন্ তযোভিন্নফলানি চ। 
প্রতিগ্রহবিধিস্তদ্বদ্ যথ। তশ্ত প্রতিগ্রহঃ ॥৫৮ 

বিনায়কাদি শান্তীনাং বিষয়শ্চ দ্বিজোতমাঃ | 
বানপ্রস্থস্ত ধর্মোহপি তথা ধর্মে বতেরপি ॥৫৯ 

চতুরাশ্রমভেদোহপি বপুমিন্দা তৈব চ। 
যোগোহচিধূর্মমার্গে। চ কালং রুদ্রীস্তমেব চ ॥৬০ 

দৃষ্ঞ্চ ততপরং ধ্যেয়ং সর্বমেতৎ পরাশরঃ ৷ 
প্রোক্তবান্ ব্যাসমুখ্যানাং শেষং মুনিবিভাষিতম্ ॥৬১ 

নিযুক্তহব্রতঃ শেষং বিপ্রাণাং খ্যাপনায় চ ॥৬২ 

এবং অভক্ষ্য, নিষিদ্ধবস্তরনিরূপণ, পাত্রসমূুহের শুদ্ধি, 
্রব্যসমূহের শুদ্ধি, উপাকর্ম অর্থাৎ সংস্কীরপূর্বক বেদা- 
ধ্যয়নারস্ত, কর্তব্য কর্ম, অনধ্যায় দিবস, বিপ্র, কাল এবং 

হবিযুক্ত শ্রান্ধ (শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ, শ্রীদ্ধের কাল ও শ্রান্ধীয় 
হবিঃ ) নারায়ণবলি, সৃতকীশোচ, বিদ্বৎপরিষদে প্রায়শ্চিত্ত 
সম্বন্ধে জিড্ভাসা, চান্দ্রীয়ণাদিব্রত, বিধি অনুসারে 

সর্বসদাঁন, এ দানের ফল, ভূমিদানের প্রশংসা গ্রহীতৃ- 

বিপ্র ও দানকাঁলের বৈশিষ্ট্য, হে বিদ্বন্! যজ্ঞানুষ্ঠান ও 

যক্জানুষ্ঠানের পূর্ণতা-_এই উভয়ের মধ্যে ফলের বিভিন্নতা, 
প্রতিগ্রহ ও প্রতিগ্রহবিধি; হে দ্বিজোত্তমগণ ! গণেশ 

প্রভৃতি দেবতার শাস্তিবিষয়ক বিধি, বানপ্রস্থধর্ম ও 

যতিধর্ম, আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে বিভিন্নতা, নিন্দিতশরীর 

যোগসাধন, ঘজ্ঞাগ্সির শিখা, যজ্জীয় ধূম ও উহার 

নির্গমন-পথ, কুদ্রান্ত কাল, দৃষ্ট এবং ধ্যেয় এই সমস্ত 

বিষয় সম্বন্ধে পরাঁশর ব্যাসপ্রমুখমুনিগণের নিকট 



৬ আবধা)-শ্গু 

পরাশরো! ব্যাসবচো৷ নিশম্য শক্তিসৃনোরনুজ্ঞাতঃ সৃতপাঃ হব্রতত্তিদম্। 
যাহ শান্তং চতুরাশ্রমার্থমূ। চতুবর্ণাশ্রমাণাঞ্চ হিতং শান্ত্রমথাব্রবীৎ ॥৬৪ 

যুগানুরূপঞ্চ সমস্তবর্ণ_ ইতি স্ত্রীবৃহত্পারাশরীয়ে ধর্মশান্ত্রে ব্যাসপ্রশ্নে 
হিতায় বক্ষ্যত্যথ স্ুব্রতস্তৎ ॥৬৩ ্ব্রতপ্রোক্তায়াং শাস্ত্রসংগ্রহোন্দেশকথনং নাম 

প্রথমোহধ্যায়ঃ | 

বলিয়াছিলেন। অবশিষ্ট কথা বিপ্রদিগের নিকট বলিবার করিয়া সমস্ত বর্ণের হিতের জন্য স্থুত্রতমুনি তাহা! 
জন্য সুব্রত মুনি নিযুক্ত হন।৪৯-৬২ বলিবেন 1৬৩ 

পরাঁশর-মুনি ব্যাসদেবের কথা শুনিয়া চতুরাশ্রম- শক্তি,পুত্রের অনুজ্ঞা অনুসারে স্থতপাঃ স্ুত্রতমুনি 
বাসিগণ সম্বন্ধে যে শান্তর বলিয়াছেন, যুগোপযোগী চতুরাশ্রমবাসিগণের হিতকর শাস্ত্রীয় কথা বলিলেন ।৬৪ 

শ্রীবৃহত্পারাশরীয় ধর্মশাস্ত্রে ব্যাঁসপ্রশ্নে স্ব্রতমুনিপ্রোক্ত শান্্সংগ্রহোদ্দেশ কথননামক 

গ্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। 

দ্বিতায়ঃ 
অথাচারধর্মঃ 

পরাশরমতং পুণ্যং পবিভ্রং পাপনাশনম্। | কর্মাণি কানীহ কথঞ্চ তানি । 
চিস্তিতং ব্রাহ্মণর্থায় ধর্মসংস্থাপনাষ চ ॥১ | কার্য্যাণি বণৈশ্চি কিমাগ্কানি | 

চতুর্ণামপি বর্ণানামাঁচারো ধর্মপালনমৃ। | রর | 
আচারভষ্টদেহানাং ভবেদ্ধর্মঃ পরা মুখঃ ॥২ | সনং প্রসাদ 'প্রতন্ুঘ মহাম্ ৪ 

ূ ৃ ৩ র ( পরাশর উবাচ) 
ষট্কর্মাভিরতে নিত্যং দেবতাহতিথিপুজকঃ | কর্মনট্কং প্রবক্ষ্যামি যু কুর্বস্তে! দ্বিজাতয়ঃ 
হুতশেষস্তু ভুঞ্জানো ব্রাহ্ধণো! নাবসীদতি ॥৩ গৃহস্থা অপি যুচ্যন্তে সংসারৈর্বন্ধহেতুভিঃ ॥৫ 

দ্বিতীয় অধ্যায় যে ব্রাহ্মণ যজন, যাঁজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা দান ও 

অনন্তর আচগারধর্মের কথা বল! হইতেছে । প্রতিগ্রহ--এই ছয়টি কর্মে নিরত, নিত্য অতিথি ও 

্রাহ্মণ্যবক্ষা ও ধর্মসংস্থীপনের নিমিত্ত পরাঁশরমুনির দেবতাপুজক, হুতীবশিষ্টভোজী সেই ব্রাহ্মণ কখনও 
স্থচিস্তিত ও পবিত্র মত পুণ্যদায়ক এবং পাপনাশক | এই ছুঃখভোগ করেন না।৩ 

মত গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ্য রক্ষিত হয় এবং ধর্মকাধ্যে ব্যাসদেব বলিলেন-_যট্কর্ম কিকি এবং তাহা কি 
অবাধ গতি হয়।১ প্রকার, ব্রাঙ্মণাদিবর্ণের প্রাথমিক কর্ম কি কি, তাহাদের 

্রাহ্মণাঁদি চতুর্বণের নিমিত্ত ষে আচার বিধি কথিত | অগ্যবিধ কাধ্যকরণেরই বা কি বিধি অনুগ্রহপূর্বক তশুসমন্ত 

হইবে) তাহা পালন করিলে ধর্ম রক্ষিত হইবে । আচার । আমার নিকটে বিস্ৃতভাবে প্রকাশ করুন।৪ 
বঙ্জিত হইলে ধর্মবিমুখরূপে পরিগণিত হইবে ।২ পরাশর বলিলেন-_কি কি বট্কর্মের আচরণ করিয়া 



বৃহৎপরাশর-্ৃতিঃ ৭ 

অথোদ্দেশক্রমং শাস্তরং যচ্ছতং শ্রুণতিদৃষ্টিকৎ পুর্বাহে! হুপরাহ্ুস্ত ক্ষপা! চেতি শ্রুতিক্রমঃ। 
তহুক্তং কর্ম য পুংসাং শুণুধ্বং পাপনাশনম্ ॥৬ পূর্বাসন্ধ্যা তু গায়ত্রী ব্রহ্মাণী হংসবাহনা ॥১৩ 

সন্ধ্য। স্নানং জপশ্চৈব দেবতানাঞ্চ পুজনমৃ। রক্তপল্মারুণ! দেবী রক্তপদন্মাসনস্থিতা। 
বৈশ্বদেবং তথাতিথ্যং ঘট্কর্মাণি দিনে দিনে ॥৭ রক্তাভরণভাসাঙ্গা রক্তমাল্যান্র! তথা ॥১৪ 
প্রিয়ো বা! যদি বা দ্বেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা। অক্ষমালা! স্থপ্ধরা চ ব্রহস্তামরাচিতা । 
বৈশ্যদেবে তু সম্প্রাপ্তঃ সোহতিথিঃ স্বর্গঙ্ক্রমঃ ॥৮ প্রাগাদিত্যোদয়াদ্ বিদ্বান্ মুহূর্তে বৈধসে সতি ॥১৫ 

সন্ধ্যামথ প্রবক্ষ্যামি দেবতা-কাল-নামভিঃ | “প্রাতঃসন্ধ্যাং সনক্ষত্রামুপাপীত যথাবিধি | 
বর্ণষি-চ্ছন্দসা! যুক্তাং যদ্বিধানং যথার্চনমূ ॥৯ সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যামর্ধাস্তমিতভাক্করাম্ ॥% 
যাবন্মন্ত্রা যথোপান্তিরুপস্পর্শনমেব চ। উত্থায়োপাসয়ে€ সন্ধ্যাং যাবহু স্যাদর্কদর্শনম্ | 
আবাহনং বিপর্গঞ্চ যাবন্মক্সব্রমেণ তু ॥১০ ৷ বিশ্বমাতঃ! স্রাভ্যর্চ্ে ! পুণ্যে ! গায়ত্রি! 
দ্রবসন্য চ রাত্রেশ্চ সন্ধিঃ সন্ধ্যেতি কীতিতা | বৈধসি ! 

| লোপাস্তা সদৃদ্বিনৈর্যত্বাৎ স্তাতৈবিমুপাদিতম্ ॥১৯ : আবাহয়াম্যুপাস্ত্যর্ঘং এহ্োেনোস্ছি ! পুনীহি মাম্ ॥১৬ 
মধ্যাহ্ছেপি চ সন্ধিঃ স্যাৎ পুর্বস্থাহ্নঃ পরস্ত চ ॥১২ : সন্ধ্যা মাব্যাহ্ছি কী শ্বেতা সাবিত্রী রুদ্রেদেবতা ॥১৭ 

দ্বিজাতি গৃহস্থগণও সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ মধ্যাহুকালে দিবসের পূর্বভাগ ও পরভাগের সন্ধিক্ষণ 
করিতে পারে তাহা প্রকৃষ্টরূপে বলিব ।৫ ৷ সন্ধ্যানামে কথিত। শ্রুতিক্রমানুসারে পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ও 

সংবাদক্রমে অর্থাৎ পারম্পর্ধাক্রমে শ্রুতিবিষয়ক ; ক্ষপা অর্থাৎ রাত্রিনামে অভিহিতা হইয়াছে। প্রাতঃসন্ধ্যা- 
জ্কানজনক যে শান্তর শ্রবণ করিয়াছি অনন্তর সংবাদক্রমে ! দেবী ব্রহ্মাণী গায়ত্রী হংসবাহনা) রক্তপত্ম-সদৃশ অরুণবর্ণা, 
পুরুষের পাঁপনাশক সেই শান্ত আম কর্তৃক উক্ত: রক্তবর্ণপদ্মাসনস্থিতা, রক্তবর্ণীভরণে সমুজ্লদেহধারিণী, 
হইতেছে, তোমরা অবণ কর। সন্ধ্যা, সন, জপ, | বরদানরত-হস্তা ও অমরনিকরপৃজিতা। সূর্য্যোদয়ের 
দেবপুজা, বৈশবদেবক্রিয়। ও অতিথিসগ্কার এই ছয়টি কর্ম পূর্বে ব্রাহ্মমুহুর্ত উপস্থিত হইলে যথাশাস্্ নক্ষত্রসহিত। 

প্রতিদিন করিবে। বৈশ্বদেবক্রিয়ার অনুষ্ঠানকালে প্রাতঃসন্ধ্যার উপাঁসন। করিবে । সূর্য্ের অগ্ধাস্তগমনলময়ে 

কোনও অতিথি উপস্থিত হইলে সেই অতিথি প্রিয় অথবা | আদিত্য-সহিতা৷ সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিবে । শধ্যা 
অপ্রিয় হউক, মুর্খ অথবা পণ্ডিত হউক অর্থাৎ যেরূপই | হইতে উখিত হইয়া সৃধ্যদর্শন পর্য্যন্ত সন্ধ্যোপাঁসনা 
হউক না কেন, কর্মকর্তীর পক্ষে সেই অতিথিলাভ ৰ করিবে। হে দেবপূজ্যে, পুণ্যে, গায়তি! ব্রহ্ধাণি! 
স্বর্গারোহণের সোপানতুল্য জানিবে ।৬ ৮ বিশ্বজননি ! উপাসনা করিবার জন্য তোমাকে আহ্বান 

অনন্তর বর্ণ, খষি, ছন্দোযুক্তা সন্ধ্যার উপাম্থ দেবতা করিতেছি। তুমি আগমন কর, হে পাপস্ি! আমাকে 
ও কালের নাম, উপাসনার শাস্ত্রীয় বিধান, উপাসনার পবিত্র কর।১২-১৬ 

আল লে বস সাল নে উনি নী ক 
রুদ্র দেবতা, বৃযশ্রেষ্ঠ ইহার বাহন; ইনি সমুজ্বল 

দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ সন্ধ্যানামে কথিত হইয়াছে । ব্রিশিখধারিণী, শ্েতবসনপরিহিতা, শ্বেতবর্ণা, নানাবিধ 
সেই সন্ধ্যা সন্দ্বিজগণ কর্তৃক উপাসিত হইলে সমগ্র অলঙ্কারে বিভূষিত! শুর্ুবর্ণ মাল্য ও অক্ষমালা-যুক্তা 
বিশ্বেরই উপাসন! হইয়া থাকে 1১১ শঙ্করের প্রতি অনুরক্তা, জল ইহার আধার, এই দেবী 

পপি পপীস্পাাস্প তা ন্ট শীশশীশিশী এ শী শা পপি পস্প শপ সপে 



৮ আধ্য-শাস্ 

বৃষেন্ত্রবাহন! দেবী ভ্বলভ্রিশিখধারিণী | 
শ্বেতান্বরাধরা শ্বেতা নানাভরণভূষিতা। ॥১৮ 
শ্বেতজ্গক্ষমাল! চ কৃতানুরক্তিশঙ্করা । 
জলাধার! ধর! ধাত্রী ধরেন্দ্রালগভবা৷ তথা ॥১৯ 
স্বভাবিভাততুরাদ্য স্থরৌঘনুতপাদ্দ্য়া* । 
মাতর্ভবানি ! বিশ্বেশি ! বিশ্বে বিশ্রজনাচিতে ॥২০ 
শুভে ! বরে ! বরেণ্যৈহি আহুতাসি পুনীহি মাম্ ॥২১ 

সন্ধ্যা সায়ন্তনী কৃষ্ণা বিষুরদৈবী সরম্বতী। 
খগগা কৃষ্ণবন্ত্রা তু শঙ্থা-চক্র-গদাধরা ॥২২ 

কৃষ্ণঅগ. ভূষণৈর্যুক্তা সর্বজ্ঞানময়া বরা । 
সর্ববাগ দেবত৷ সর্ব ব্রহ্মাদিবচসি স্থিতা ॥২৩ 
বীণাহক্ষমালিকা চাপহস্তা ম্মিতা বরাননা | 
চতু্দশিজনাভ্য্চযা কল্যাণী শুভবাক্প্রদা ॥২৪ 
মাতর্বাগ দেবি! বরদে ! বরেণ্যে ! বচনপ্রদে। 
সর্বমরুদগণস্ততে ! আহুতেহি ! পুনীহি মাম্ ॥২৫ (১) 

ধরণীর ধারণকর্ী, বিশ্বপতি পরব্রন্মের অঙ্গ হইতে 
উদ্ভৃতা, আগ্ভা, দেবতাবুন্দস্ততপাদযুগলা, স্বীয় প্রভার 
দ্বার শোভিতা ভূমি ।১৭-১৯ 

হে মাতঃ! ভবানি! বিশ্বেশ্বরি ! বিশ্বে! বিশ্জন- 

পৃজিতে ! শুভে ! শ্রেষ্ঠে ! তৃমি পৃজনীয়া, আমি তোমাকে 
আহবান করিতেছি (কপাপূর্ক ) আগমন করিয়া 
মামাকে পবিত্র কর ।২০ 

সায়ংকালোপাম্যা সন্ধ্যাদেবী কৃষ্ণব্্ণা, বিষুঃ ইহার 
দেবতা, সরম্বতীরূপা; খগগামিনী, কৃষ্ণবন্ত্রপরিহিতা শঙখ- 
চক্র-গদাধারিণী ।২১ 

সায়ন্তনী সন্ধ্যাদেবী কষ্ণবর্ণমাল্য ও অলঙ্কার দ্বারা 

বিভৃষিতা, সর্বজ্ঞানময়ী, শ্রেষ্ঠা, বাক্যসমূহের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা, ব্রহ্মাদি দেবগণের বাক্যে অবস্থিতা, বীণা- 

অক্ষমালা-ধনুর্হৃত্তা, জীষত্হাম্যবদনা; চতার্দশ ভুবনপুজ্যা, 
কল্যাণী ও কল্যাণবচনদায়িনী ।২৩-২৪ 

হে মাতবাগ্দেবি! বরদে! বরেখ্যে! বচনপ্রদে, 

সর্বমরুদ্গণত্তবনীয়ে আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, 

আগমন কর, আমাকে পবিত্র কর ।২৫ 

্রন্ষেশার্ক-হুরীণাং তু লঙ্গমোহস্ত,ভয়োর্ভবে | 
মাধ্যাহিঃকায়াং সন্ধ্যায়াং সর্বদেবনমাগমঃ ॥২৬ 

পুজাভিকাঞ্ক্ষিণো যে চ যে চ কিঞ্চিজ্িলাধিনঃ | 
শ্রাদ্ধান্নভাগধেয়! যে ষে চাগ্রিনুতভাগিনঃ ॥২৭ 
অন্যানুযুচ্চাবচানীহ স্থাবরাণি চরাণি চ| র 
মাধ্যাহ্নিকীমপেক্ষন্তে তেষামাপ্যায়িকা হি সা ॥২৮ 
যস্তম্তাং নার্চয়েদদেবাংস্তপয়েন্ন পিতৃংস্তথা । 

ভূতান্যুচ্চাবচানীহ সোহম্তামিত্রম্চ্ছতি ॥২৯ 

ঈশান্যভিমুখো ভূত্বা দ্বিজঃ পুর্বোমুখোহপি বা। 
সন্ধ্যামুপাসযেদ্ যদ্বত্তথাবত্তন্নিবোধত ॥৩০ 

আ। মণেবন্ধনাদ্ধন্তৌ৷ পাদে চাজানুতঃ শুচিঃ। 
প্রক্ষাল্যাচমেদ্ বিদ্বানন্তর্জানুকরো দ্বিজঃ ॥৩১ 

নির্মলা ফেনপুতাভির্মনোজ্ঞাভিঃ প্রবত্ববান্। 
আচামেদ্ ব্রহ্মতীর্থেন পুনরাঁচমনাচ্ছুচিঃ ॥৩২ 

প্রাতঃ ও সায়ং এই উভয় সন্ধ্যার কালে ব্রক্গা, শিব, 

সুর্য ও হরি এই দেবতাগণ সম্মিলিত হ'ন। মধ্যাহ- 
সন্ধ্যার কালে সমস্ত দেবতার আগমন হয়।২৬ 

পূজা ও সামান্জললাভেচ্ছু, শ্রাদ্ধীয় অন্নভাগী, 
অগ্রনিতে প্রদত্ত হোমীয় দ্রব্যাভিলাষী, অন্ত্যজ, উচ্চ, নীচ 

স্থাবর জঙ্গম সকলেই স্ব স্ব অভিলধিত বস্ত লাভাকাঙক্ষায় 

মধ্যাহসন্ধ্যার কালে অপেক্ষা করিয়া থাকেন, যেহেতু 

মধ্যাহৃসন্ধ্যেপাসনা ইহাঁদের সকলের তৃপ্তিসাধন করিয়া 
থাকে ।২৭-২৮ 

যে ব্যক্তি মধ্যাহ্ৃসন্ধ্যার কালে দেববুন্দের অর্চনায়, 

পিতৃলোকের তর্পণে, উচ্চনীচ প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধক 
অনুষ্ঠানে বিরত থাকেন, সে অন্ধতামিত্রনামক (গাঁ 
অন্ধকারময় ) নরকে গমন করে ।২৯ 

ছ্বিজ ঈশীনকোণাভিমুখ অথবা পূর্বাভিমুখ হইয় যে 
প্রকারে সন্ধ্যোপাসনায় রত হুইবে, তাহার প্রকৃষ্ট 

বিধি অবগত হও ।৩০ 

বিদ্বান ছ্বিজ মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হস্তযুগল, জানুদেশ 
পধ্যন্ত পাদ্যুগল প্রক্ষালন করতঃ পবিত্র হইয়া জানু- 

০ 

* এইবচনে কেহ কে€ স্বভা-বিভাতনুরাস্ৈঃ সুরৌধৈনুতিপাদ্দয়া, এইরূপ পাঠ কল্পনা করিয়া "শ্বীয় প্রভার হ্বারা বিভাত 
ভূলোকাদি লোকবাসিগণ কতৃক এবং দেবতাবুন্দ কর্তৃক স্ততপাত্বযুগলা” এইরূপ অর্থ করেন। 

০) এইছ্থলে প্রদশিত সন্ধ্যাবিধি বর্তমানে প্রচলিত সন্ধ্যাবিধি হইতে ভিন্ন সুতরাং ইহা! একটি মত। 



বৃহৎ পরাশর-স্থৃতিঃ ৯ 

বক্তনির্মার্জনং কৃত্বা দ্বিন্তেনৈবাধরান্ যথা । 
অন্তিশ্চ সংস্পৃশেত স্ানি সর্বাণ্যপি বিশুদ্ধয়ে ॥৩৩ 
অঙ্ষুষ্ঠেন প্রদেশিন্া! সব্যপাণিস্থবারিণা | 
ঘ্রাণং সংস্পৃশ্ঠা নেত্রে চ তেনামিকয়া শ্রুতীঃ ॥৩৪ 
নাভিঞ্চ তৎকনিষ্ঠাভ্যাং বক্ষঃ করতলেন চ। 
শিরঃ সর্বাভিরংসৌ চ হাঙ্গুল্য্রৈশ্চ সংস্পৃশেৎ ॥৩৫ 
আচম্য প্রাণসংরোধং কৃত্বা চোপস্পুশেহ পুনঃ। 
অন্রোপস্পর্শনে মন্ত্র প্রাতঃ কেচিৎ পঠস্থি হি ॥৩৬ 
সূর্ধ্যশ্চ মেতি মস্ত্রেণ প্রাতরাচমনং স্মৃতম্ । 
আপঃ পুনন্ত মধ্যান্ছে সায়মগ্রিশ্চ মেতি চ ॥ 
মন্ত্রাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা ধীমান্ সন্ধ্যোপাননমাচরেশ ॥৩৭ 
আচম্য বিধিবদ্ ধীঁমান্ সন্ধ্যোপাসনমাচরেশ ॥৩৮ 

স্য়ের মধ্যে হস্তযুগল স্থাপনানম্তর আচমন করিবে। 
৩১ 

( কর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ) নির্মল স্থান হইতে 
ফেনসমুছে পবিস্রীকৃত মনোহর জল দ্বারা ব্রাহ্মতীর্থ যোগে 
আচমন করিবে । এইরূপে পুনরায় আচমন করিলে 
পবিত্র হইবে। (পুনরায় আচমনের উপদেশ থাকায় 
কর্ণের প্রারস্তে দুইবার আচমনের উপযোগিতা প্রমাণিত 
হইতেছে )।৩২ 

অনস্তর দক্ষিণহস্তের অঙ্গষ্ঠ দ্বারা দুইবার মুখ 
মার্ডদ্রন করিয়৷ শুদ্ধির জন্য ব্দকীয় অধর প্রভৃতি স্থান 

নাসিক, নেত্র ও কর্ণযুগল অনামিক অঙ্গুলি দ্বারা, 
নভিদেশ কনিষ্ঠাঙ্গুলি ঘারা, বক্ষোদেশ করতল দারা, 
শিরোদেশ সমস্ত অঙ্কুলিযোগে ও স্বন্ধবয় অঙ্গুলির 
অএভাগযোগে স্পর্শ করিবে ।৩৩-৩৫ 

আচমনানস্তর .প্রাণবাযু রোধ করত পুনরায় 

সোস্কারাং চৈব গায়ন্ত্রীং জপ্ত। ব্যাহৃতিপুর্বকম্ । 

আপে! হি চাদি জল্লস্তি চ্ছন্দো-দেবধিপুর্বকম্ ॥৩৯ 
ছন্দোভিবিনিয়োগৈশ্চ মন্ত্র-ব্রাঙ্মণনংযুতথূ । 
এতদ্বীনে ন কুবাঁত কুরধ্যাদ্ হোততদান্থরম্ ॥৪০ 
মৃত্যুভীতৈঃ পুরা দেবৈবাতবনশ্ছাদনায় চ। 
ছন্দাংসি সংশ্বৃতানীহ চ্ছাদদিতান্তৈরতোহমরাঃ ॥৪১ 

ছাদনা স্ছন্দ উদ্দিষ্টং বাসদী কৃতিরেব বা। 
ছন্দোভিরারৃতং সর্বং বিদ্যা সর্বত্র নান্যতঃ ॥৪২ 
যম্মিন্ মন্ত্রে তু যে দেবাস্তেন মন্ত্রেণ চিহিতম্। 
মন্ত্র তনদ্দৈবতং বিদ্যা সৈব তন্কয তু দেবতা ॥৪৩ 

যেন যদৃষিণা দৃষ্টং সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা তু যেন বৈ। 
মন্ত্রেণ তশ্ঠ স প্রোর্ডে! মুনের্ভাবস্তদাত্মকঃ ॥8৪ 

কুশযোগে পবিভ্রীরুত মেই জল পান করিয়া ধীমান্ 
ব্যক্তি সান্ধ্যোপাসন! করিবে ।৩৭-৩৮ 

ওকার সহিতা এবং ডঃ ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিপৃর্ব 
গায়ত্রী জপ করিয়া ছন্দঃ, দেবতা ও খুবি 
উচ্চারণপূর্ক “আপো। হি ষ্ঠী” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ 
করিবে ।৩৯ 

ছন্দঃ ও বিনিয়োগের সহিত মন্ত্রাক্মণ যুক্ত উক্ত মন্ত্র 
উচ্চারণ করত পুর্বোক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে । 

র কার্ধ্যানুষ্ঠানে ছন্দঃ প্রস্তুতি উচ্চারিত না৷ হইলে তাহা 

ূ আস্মথর কাঁধ্য-তুলা হইয়া থাকে 1৪০ 

নিল্গোক্ত বিধি অনুসারে জল দ্বারা স্পর্শ করিবে। ৃ পুরাকালে মৃত্যুভয়ে ভীত দেবগণ আত্মরক্ষার জন্য) 
ছন্দঃসমুহ স্মরণ করিতেন বলিয়াই ছন্দঃসমূহ দ্বারা 
তাহারা রক্ষিত হইয়াছিলেন 1৪১ 

আচ্ছাদন অর্থাৎ রক্ষা! করে বলিয়া ইহা! ছন্দো- 
নামে অভিহিত, অথবা পুরুষদেহাচ্ছাদক বাঁসোধুগল- 

সদৃশ বা কৃতিতুল্য, সকল মন্ত্র সকল বিষ্ভা সম্তই 
পূর্বোক্ত স্থানসমূহ স্পর্শ করিবে, এইন্থলে স্পশন-সময়ে : ছন্দঃসমূহ ঘ্বারা আচ্ছাদিত, অন্ত কিছু হইতে নহে 1৪২ 
কেছ কেহ মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন 1৩৬ যে মন্ত্রে ষেযে দেবতা, সেই মন্ত্রচিহিত মন্ত্রই সেই 

'সুষ্যশ্চ মা” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রীতঃকাঁলে, “আপঃ ৰ মন্ত্রের দেবতা বলিয়া জাঁনিবে, দেই পেবতাই সেই 
পুমস্ক” ইত্যাদি মন্ত্রে মধ্যাহ্ছে, "অগ্সিশ্চ মা” ইত্যাদি মন্ত্রে! মন্ত্রের দেবতা 18৩ 
সায়ংকীলে আচমন করিবে। পুর্বোস্ত মন্ত্রে অভিমস্ত্রিত 

২ 
ধষি যে মন্ত্রে ষে তত্ব দর্শন করিয়াছেন এবং 



ধু আধ্যশা্জ 

যত্র কর্মণি চারন্ধে জপহোমার্চনাদিকে | 
ক্রিয়তে যেন মন্ত্রেণ বিনিযোগস্ত স স্মৃতঃ ॥8৫ 

অস্থ মন্ত্রস্য চাহর্ধোহয়ময়ং মন্ত্রোহত্র বর্ততে | 
তত্তস্থ ব্রাঙ্গণং জ্ঞেয়ং মন্ত্ুস্তেতি শ্রুতিক্রমঃ ॥৪৬ 

এতদ্ধি পঞ্চকং জ্ঞাত্ব! ক্রিয়তে কর্ম যদ্ দ্বিজৈঃ | 
তদনন্তফলং তেষাং ভবেদ্ বেদনিদর্শনা ॥৪৭ 

অকামেনাপি ধন্ন্যনং কুর্যযাৎ কর্ম দ্বিজোহপি যঃ। 
তেনাসৌ হন্তে কর্তামুতো গন্তাধম্বচ্ছতি ॥৪৮ 

কুর্বন্নজ্ঞে দ্বিজঃ কর্ম জপহোযাদি কিঞ্চন। 

নাসৌ তশ্য ফলং বিন্দে ক্লেশমাত্রং হি ত্য তৎ ॥৪৯ 

আপদ্যতে স্থানু গর্তং স্বয়ং বাপি প্রলীয়তে। 
যাতযামানি চ্ছন্দাংসি ভবন্ত্যফলদান্যপি ॥৫০ 

সিন্ধুদ্বীপ খষিশ্ছন্দো গায়ত্রী খক্ষু তি্থযু | 
আপো হি দৈবতং প্রানুরাপো হি ষ্ঠাদিষু দ্বিজাঃ ॥৫১ 

যে মন্ত্রে সিদ্ধিলীভ করিয়াছেন, তাহাই খষির স্বরূপ 

বলিয়া কথিত হইয়াছে । জপ, হোম, অর্চন! প্রভৃতি যে 

কর্মে, আরস্ত সময়ে যে মন্ত্রে অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই 
সেই মন্ত্রের বিনিয়োগ বলিয়া! কথিত হইয়াছে ।88-৪৫ 

এই মন্ত্রের এই অর্থ, এই মন্ত্র এই স্থানে প্রবন্তিত 

হয়-- শ্রুতির ক্রমানুসারে ইহা অবগত হইয়া সেই মন্ত্রের 

সেই ব্রাহ্মণ ইহ নিশ্চয় করিবে 1৪৬ 

যে সকল দ্বিজ এই পাঁচটি অবগত হইয়া কর্মে 
প্রবত্তিত হয়, সে সকল দ্বিজ অনস্তফললাভের অধিকারী 
হইয়! থাকে-_ইহাঁই বেদে নিদ্দিষ্ট হইয়ীছে।8৭ 

দ্বিজ অনিচ্ছা পুর্বকও যদি হীনকণ্মা করে, তাহ 
হইলে সেই হীন কর্ম দ্বারা এ দ্বিজ জীবিত অবস্থায় 

পতিত হয়। কিছুমাত্রও ন! জানিয়৷ যদি কোনও দ্বিজ জপ; 
হোম প্রভৃতি কোনও কন্মে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে এ 

ছিজ সেই কর্মের কিছুমাত্র ফললাভ ত করিবেই না, 

উপরক্ কন্মরেশ মাত্রই তাহার ফল হইবে ।৪৮-৪৯ 

ধষি-ছন্দাদি অবগত ন] হইয়। যেব্যক্তি জপ করে, 

সে জড়তারূপ বিপত্তি প্রাপ্ত হয়; অবিধিপূর্বক স্বীয়কূত 
জপঘত্বারা ষে ছুঃখরূপ গর্ত সফট হয়, সে সেই গর্তে 

গোভিলো (গাধিজে। ) রাজপুত্রস্ত জ্রপদায়া- 
মুষির্ভবেত | 

অনুষ্ট,ভং ভবেচ্ছন্দ আপশ্চৈব তু দৈবতম্ ॥৫২ 

সৌত্রামণ্যবভূথকে বিনিয়োগোহস্ কল্পিত! 
উদ্ত্যমৃষিঃ প্রক্ষণ্ো গায়ত্রং সূর্্যদেবতা ॥৫৩ 

চিত্রমিত্যত্র কুত্সস্ত শব্ষরী সূর্য্যদেবতা। 
প্রণবো ভূবভূবিঃ স্বশ্চ গায়ত্র্যাপ খচাং ত্রয়ম্ ॥৫৪ 

অঘমর্ষণসুক্তন্থয খষিরেবাঘমর্ধণঃ | 
ছন্দোইস্থানুষ্ট,ভং প্রানুরাপশ্চৈব তু দৈবতম্ ॥৫৫ 

দ্রুপদীঘমর্ষণং সূক্তং মার্জনে ব্যাহরেদিতি | 

স্মৃতিভিঃ পরিশি্টেশ্চ বিশেষস্তোয়সেচনে ॥৫৬ 

উক্তোহধোধ্ববিভাগেন কর্তৃভ্যঃ সোহপি সদ্দ্বিজৈঃ। 
আপো হি ষ্ঠেতি চ খচামস্টাক্ষরপদেন চ ॥৫৭ 

নিপতিত হয়। জীর্ণ অর্থাৎ নষ্ট ছন্দৌযুক্ত মন্ত্র জপেও 
কোন ফল হয় না।৫০ 

সাম, যজুঃ, খকু এই তিন বেদেই খ্ষ সিন্ধুদ্বীপ 

ছন্দোগায়ত্রী জানিবে। দ্বিজসকল “আপে হি ষ্টাদি 

মন্ত্রে অপ্ই ( জল) দেবতা বলিয়া থাকেন ।৫১ 

“দ্রুপদাদিব” মন্ত্রে রাজপুত্র গোভিল ( গাধি-নন্দন 
বিশ্বামিত্র ) খষি, ছন্দঃ অন্ুষ্ট,প, অপ্ দেবতা ।৫২ 

সৌত্রীমণি ও অবভূথ স্নানে এই মন্ত্রের বিনিয়োগ 
কল্পিত হইয়াছে । “উদ্ৃত্য” এই মন্ত্রের খষি প্রন্বণ্ 

ছন্দোগায়ন্তরী, দেবতা! সূষধ্য ৷ “চিত্রং” এই মন্ত্রের কুত্সধ্ঝষি, 
শকুরী ছন্দঃ, (প্রচলিত মন্ত্রে ত্রিট,প্ ছন্দঃ দেখা যায়) 
সূর্য দেবতা । সাম, যজুঃ, খক্ এই বেদত্রয়ের গায়ত্রী 

ও ভূভূবিঃ স্বঃ ও আপ্ যথাক্রমে ছন্দ ও দেবতা 
বলিয়া জানিবে। অথমর্ষণ-সুক্তের অঘমর্ষণই খষি, ছন্দঃ 

অনুষ্ট,প, অপ. দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছে ।৫৩-৫৫ 
“দ্রপদাদিব” ও অঘমর্ষণ মন্ত্র মার্জনকালে ব্যবহার 

করিবে। স্মৃতিশীস্ত্র ও অবশিষ্ট শান্তর জলসেচন ক্রিয়ায় 
এই মন্ত্র গ্রয়োগ করিবে বলিয়া.বিশেষভাবে বলিয়াছেন । 

উদ্ধী ও অধঃ বিভাগক্রমে কর্তব্য কর্ণ উক্ত হইয়াছে; 
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পাদাস্তে প্রক্ষিপেদ্ বারি পাদমধ্যে ন চ ক্ষিপেহ । 

ভূমে মুনি তথাহকাশে মুপ্নযাকাশে পুনভূর্ণবি ॥৫৮ 
এবং বারি দ্বিজঃ দিঞ্চন্ তর্পয়ে সর্বদেবতাঃ | 
খগস্তে মার্জনং কৃর্য্যাৎ পাদান্তে বা সমাহিতঃ ॥৫৯ 

খগর্ধে বা প্রকৃবাত শিষ্টানাং মতমীদৃশয্ | 
উদ্ুত্যং চিত্রং দেবানামুপস্থানে নিয়োজয়ে€ ॥৬০ 
ংসঃ শুচিঃ ষদিত্যাদি কেচিদিচ্ছন্তি সুরয়ঃ | 

অব্যাকৃতমিদং হযাসীৎ সদেবাসুর-মানুসম্ ॥৬১ 

সঙেক্ষাভায়াস্থজদ্ ব্রহ্মা, সপ্তেমা ব্যান্ৃতীঃ পুর! । 
ভূরভূবঃ ন্বর্মহর্জনস্তপঃ সত্যং তখৈব চ ॥৬২ 
আগ্যান্তিআো মহাপ্রোক্তোঃ সর্বব্রৈব নিয়োজনাত। 
অগ্ির্বায়ুস্তথা সূর্য্যো বৃহস্পত্যাপ এব চ ॥৬৩ 

“আপো হি ষ্ঠা” এই মন্ত্রের অষ্টাক্ষর পদ দ্বারা সাধু 
দ্বিজগণ সেই কর্রবা কর্ণ করিবেন 1৫৬-৫৭ 

জলক্ষেপণ-বিধি বধিত হইতেছে । 
“আপে! হি ষ্ঠা” প্রভৃতি পুর্বোক্ত মন্তরপাদ শেষ পর্যন্ত 

পাঠ করিয়া ভূমিতে, মস্তকে, আকাশে, পুনর্বার মস্তকে, 
আকাশে, ভূমিতে জলক্ষেপণ করিবে; মন্ত্রের পাদমধ্য 
পঠনাবস্থায় জলক্ষেপণ করিবে ন11৫৮ 

দ্বিজ এই প্রকার জলসেচন করিয়া সর্বদেবতার তৃপ্তি 

সাধন করিবে । মন্ত্রপাঠ সমাণ্ড হইলে অথবা মন্ত্রের পাঁদ 

পর্য্স্ত পাঠ সমাপ্ত হইলে সমাহিতচিত্ত হুইয়া মার্জন 

করিবে; অথবা মঙ্লীর্ধপাঠ হইলে মার্জন করিবে-_ 
শিষ্টদিগের এইরূপ ব্যবহারও দৃষ্ট হইতেছে। 

“উদৃত্যং” ইত্যাদি ও “চিত্রং” ইত্যাদি মন্ত্র দেবতার 
উপাসনায় নিয়োজিত করিবে । “হংসঃ শুচিঃ ষদ্* ইতাশদি 

মন্ত্র এই স্থলে কোনও কোনও মনীষী ইচ্ছ৷ করিয়া 

থাকেন। পূর্বকালে দেবতা, অসুর ও মানুষের সহিত 

সমগ্র বিশ্ব অব্যক্ত ছিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহাই ব্যক্ত 

করিবার জঙ্য “ডঃ” “ভূবঃ” “ম্বঃ” “মহ” “জন” “তিপহ” 
ও “সত্যং” এই সপ্তব্যাহৃতি স্জন করিয়াছিলেন । “ভূ” 

'ভুবঃ” “ম্ব২” এই প্রথমোক্ত ব্যাহতিত্রয় সকল কর্মে 
প্রযুক্ত হইয়া! থাকে বলিয়া মহাব্যাহনতি-নামে কথিত 
হইয়াছে। 'গ্নি, বায়ু, সৃষ্য, বৃহস্পতি, অপ, ইন্্রও 

ইন্দ্রশ্চ বিশ্বেদেবাশ্চ দেবতাঃ সমুদান্ৃতাঃ। 
গায়ক্র্যফিগনুষ্ট,প, চ বৃহতী পঙ্ক্তিরেব চ ॥৬৪ 
ত্রিষ্উ,প্ চ জগতী চৈব চছন্দাংস্যেতান্তানুক্রমা | 
ভরদ্বাজঃ কশ্যপশ্চ গৌতমোহত্রিস্তঘৈব চ ॥৬৫ 
বিশ্বামিত্রো জমদগ্নিবশিষ্ঠশ্চর্ধয়ঃ ক্রমাত | 
এতাভিঃ সকলং ব্যাপ্তমেতাভ্যো নাস্তি চাপরম্ ॥৬৬ 

সণ্তৈতে স্বর্গলোক! বৈ সত্যাদৃর্ধং ন বিদ্তে | 
তম্মাল্লোকাৎ পরা মুক্তি রর্বাচীনাদয়েক্ষয়া ॥৬৭ 

প্রাণসংঘমনেম্বেতা অভ্যস্তাঃ পুরকাদিভিঃ | 
ওমাপোজ্যোতিরিত্যেতচ্ছিরঃ পশ্চাু প্রযুজ্যতে ॥৬৮ 

প্রন্টযোস্কারসমাযুক্তো মন্ত্রোহয়ং তৈত্তিরীয়কে । 
অত্রোঙ্কারবদার্ধাদি বিছুত্রক্ধবিদো জনাঃ ॥৬৯ 

বিশ্বেদেব প্রভৃতি সপ্তুদেবত1 যথাক্রমে ব্যাহৃতিসগ্তকের 
দেবতা বলিয়া কথিত আছে। গায়ত্রী, উষ্িক্, অনুষ্ট,প্ 
বৃহতী, পড্ক্তি, ত্রিষ্ট প্ ও জগতী এই সপ্তইন্দঃ যথাক্রমে 
ব্যাহুতিসপ্তকের ছন্দঃ। ভরবাজ, কশ্যপ, গৌতম, অক্রি, 
বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি খধষিগণ ব্যাহৃতি 
সপ্তকের খবি। এই সপ্ুব্যাহৃতি দ্বার। সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত- 
এতন্ডিন্ন অন্য কিছুই নাই ।৫৯-৬৬ 

এই সপ্তব্যাহ্ৃতিই ন্বর্গলোক ; সগ্তুলোকের মধ্যে 

সত্যলোকই সকলের উদ্ধে, সত্যলোৌকের উর্ধে আর 

কিছুই নাই। সেই সত্যলোক হইতেই পরা যুক্তিলাভ 
হইয়া থাকে। অন্য লোক হইতে মুক্তি চেষ্টা দ্বারা 
মুক্তিলভ হয়। প্রাণবাঁয়ু সংঘত করিবার সময়ে পূরক, 

কুম্তক ও রেচক প্রভৃতি প্রাণায়ামের বিধি অনুসারে 

এই সপ্তব্যাহ্ৃতি অভ্যাস করিবে এবং প্রাণায়ামকালীন 
“৪ আপো জ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূরভূবিঃ স্বরোম্ এই 
গায়ত্রী শির প্রয়োগ করিয়া প্রাণায়াম করিবে ।৬৭-৬৮ 

তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে বণিত হইয়াছে যে, এই মন্ত্রের 
আদিতে ওঁকার উচ্চারণ করিয়া পশ্চাতেও ওঁকার যুক্ত 
করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ব্রহ্ষবিদ্গণ এই মন্ত্রে 

খষি প্রভৃতির নামও ওঁকারের শ্ায় উচ্চারণ করণীয় 
বলিয়৷ জানেন ।৬৯ 
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প্রণবাগ্স্ত-গায়ত্রী প্রাণায়ামেঘয়ং বিধিঃ | 

গায়ত্র্যাদিক-চিত্রাস্তৈরমান্ত্েশ্চ প্রাণ্ডুদীরিতঃ ॥৭০ 
উপাসীরন্ দ্বিজাস্তাবদ্ যাবন্নোদেতি ভাস্করঃ | 

গবাং বালপবিত্রেণ যস্তু সন্ধ্যামুপাসতে ॥৭১ 

সর্বতীর্থাভিষেকং তু লভতে নাত্র সংশয়ঃ | 

গোবালং দর্ভসারঞ্চ খড়গং কনকমেব বা ॥৭২ 

দর্ভ-তাত্ত্রতিলৈর্বাপি এতৈস্তর্পণকৃদ্ দ্বিজাঃ। 
স সন্তর্প্য পিতৃন্ দেবানাত্বানং ত্রিদিবং নয়ে ॥৭৩ 
ত্রিংশৎ কোট্যস্ত বিখ্যাতা মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ | 
উদ্ান্তং তে বিবস্বস্তং বলাদিচ্ছন্তি খাদিতুম্ ॥৭৪ 

দিনে দিনে সহআংশুরলক্ষ্যৈ স্তৈরভিদ্রুতঃ | 
ভানুহণনঃ কৃতস্ত,ণং তদ্বশ্যত্বমিবাগতঃ ॥৭৫ 
অতস্তস্য চ তেষাং তু হাতৃদ্ যুদ্ধং হুদারুণম্। 

কিং ভবিধ্যতি যুদ্ধেহস্মিন্ নিত্যভূন্সরবিস্বায়ঃ ৭৬ 

প্রাণায়াম করিবার সময় আদিতে এবং অন্তেতে 

প্রণব উচ্চারণ করত গায়ত্রী পাঠ করিবে_ইহাঁই 

প্রাণায়ামের বিধি বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। গগায়রী' হইতে 

আরম্ভ করিয়া “চিত্রম” এই মন্ত্র পধ্যন্ত পুর্বে বলা 

হইয়াছে। সুর্ধ্য উদ্দিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দ্বিজগণ 

সন্ধ্যোঁপাসনা করিবে 1৭০ 

গো-লাঙ্গুলস্পৃষ্ট পবিত্র বারি সেচন করিয়া যিনি 
সান্গ্যোপীসনা করেন, তিনি সর্বতীর্থাভিষেক লাভ করেন 

_ এই বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। গোঁ-লাঙ্গুল, 

দর্ভসার, খডগ এবং স্বর্ণস্পম্ট জল সন্দ্যোপাসনার কার্যে 

প্রশস্ত। দর্ভ, তায অথবা তিল এই সমশ্ত দ্রেব্য দ্বারা 

দ্বিজগণ তর্পণ করিবেম। যিনি পূর্বোক্ত দ্রব্যযোগে 

পিতৃলৌক ও দেবলোৌকের তর্পণ করেন, তিনি ন্বর্গলৌক 

প্রীপ্ত হইয়া গকেন ।০১-৭৩ 

মন্দেহানীমক বিখ্যাত ভ্রিশকোটি রাক্ষল আছে, 

সেই রাক্ষসগণ উদীয়মান সূর্য্যকে বলপূর্বক ভক্ষণ করিতে 

ইচ্ছ। করিল ।৭8 
অদৃশ্য সেই রাক্ষসগণ প্রতিদিন সূর্ধ্যকে নানাভাবে 

পীড়িত করায় শীত্রই সৃষ্য তাহাদের নিকট ছূর্বল হইয়া 

অরণস্য চ যে বাণা স্বলস্তো যে চ ভাম্বতঃ ৷ 

বিলক্ষ্যান্তে নিবর্তস্তে মন্দেহানামদর্শনাৎ ॥৭৭ 

রবেরপ্যংশবো হাম্মা যাতায়াতা হাশক্তিতঃ | 

অপ্রাপ্ত চ শরীরাণাং স্বামিনৈব লযং গতাঃ ॥৭৮ 

হ্ষাশব্দমকুর্বাণাঃ শফম্ফুরণবজিতাঃ | 
্তন্ধাঙ্গ! নির্জয়াজ্জা তাঃ সূর্ধ্যস্তাম্দনবা'জিনঃ ॥৭৯ 

ততো দেবগণাঃ সর্বে খষয়শ্চ তপোধনাঃ। 

যণ্সন্ধ্যান্তে উপাসীত প্রক্ষিপন্তি জলং মহত ॥৮০ 

ওঁকারব্রহ্মসংযুক্তং গায়ত্্্যা চাভিমজিতম্। 

দছোরন্ তেন তে দৈত্যা বজীভূতেন বারিণা ॥৮১ 

সহত্রাংশুরথে তিষ্ঠন্ যোহধীয়ানশ্চতুঃ শ্রুতীঃ | 
যাজ্ঞবন্ক্যঃ সমাপ্তৈতজিদশানুক্তবাংস্তথা ॥৮২ 

সন্দ্বে তৃন্দিতাদিত্যে সন্ধ্যোপাস্তিকরে। ভবে । 

উদ্দিতে সতি যা সন্ধ্যা বালক্লীড়োপমা চ সা ॥৮৩ 

পড়িলেন এবং যেন তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। 

সূর্যকে পীড়িত করায় সূর্য্য এবং রাক্ষসদিগের মধ্যে 
ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই মহাযুদ্ধে কি ফল 

হইবে, তাহা ভাবিয়া নিত্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের বিস্ময় 

জম্মিতে লাগিল।৭৫-৭৬ 

সৃষ্যের তেজন্কর উজ্জল বাণসমূহ মন্দেহানামক 

রাক্ষসদিগকে দেখিতে না পাইয়া লক্ষ্যত্রট হইয়া ফিরিয়া 
আঙিল। সূর্যের কিরণমালা সৃষ্য হইতে পুনঃ পুনঃ 

গমন করিয়া স্বীয় শক্তিহীনতাবশতঃ রাক্ষসদিগের শরীর 
লাভ করিতে না পারিয়া স্বকীয় প্রাভু সূর্যেতেই লয় প্রাপ্ত 

হইতে লাঁগিল। সৃর্ধ্য যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় সুধ্যের 
যুদ্ধা্থ সমূহ হ্রেষা শব্দকরণে বিরত হুইল, খুরচালনে 
নিবত্ত হইয় স্তন্ধাঙ্গ হইয়া পড়িল ।৭৭-৭৯ 

(সূর্য্যের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া) তৎপর দেবগণ 

ও তপোনিরত খধিগণ যে সন্ধ্যোপাননা করিয়াছিলেন, 

তাহা হইতে পবিত্র জল নিঃক্ষেপ করিলেন। ওঁকার- 

্হ্বাসংযুক্তা গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া বজ্সদৃশ 
বারি ক্ষেপণ করত সেই দৈত্যদিগকে দগ্ধ করিয়া 

ফেলিলেন 1৮০৮১ 



বৃহ পরাঁশর-স্মৃতিঃ ১৩ 

সন্ধ্য। যেন ন বিজ্ঞাত। জ্ঞাত্বা নৈব ভ্যপাসিতা। 
স জীবল্েব শৃদ্রত্মহযা্ড গচ্ছতি সান্বয়ঃ |৮৪ 
মান্ত্রং পাঁথবমাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ। 

বারুণং মানসঞ্চেতি সপ্ত আনান্যনুক্রমাত ৮৫ 

শল্ন আপস্ত বৈ মান্ত্ং স্বদীলম্তং তু পাধিবম্। 
ভম্মনা স্নানমাগ্নেয়ং গোরেণুনানিলং স্মৃতম্ ॥৮৬ 
আতপে সতি যা বৃষ্টিদনিব্যম্মানং তদুচ্যতে | 
বহির্নগ্যাদিকে স্নানং বারুণং প্রোচ্যতে বুধঃ ॥৮৭ 

যদ্ধযানং মনস! বিষেশার্সানসং তত প্রকীতিতম্ | 
অপামর্ঘ্েন কায়স্ কালশক্ত্যাগ্ভাপেক্ষয়া ॥৮৮ 

তুলাফলানি সর্বাণি স্থ্যরিত্যাহ পরাশরঃ | 

স্নানামাং মানসং আানং মন্বাগ্ৈঃ পরমং স্মৃতম্ ॥৮৯ 

সূর্য্য রথে থাকিয়া যে চতুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, 
যাঁজ্্বক্ষা্ধষি তাহারই সমাপ্তির জন্য দেবতাগণের নিকট 

সেই প্রকার বলিতে লাগিলেন ৮২ 
ঘ্বিজগণ আদিত্য উদ্দিত হওয়ার পূর্বে সন্গোপাসনায় 

প্রবৃত্ত হইবেন। আদিত্য উদিত হওয়ার পরে যে 

সন্ধ্যোপাঁসনা করা হয়, তাহা! বাঁলকগণের ক্রীড়া তুল্য 

হইয়া থাকে ।৮৩ 

যে দ্বিজ সন্ধ্যা জানে না অথবা জানিয়াও সন্ধা করে 

মা, সে জীবিত অবস্থায় সবংশে শুভ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে ।৮৪ 

মান্ত্র, পাথিব, আগ্নেয়, বায়বা, দিব্য, বারণ (জল) ও 

মানস যথাক্রমে এই সপ্ুপ্রকার স্নান উক্ত হইয়াছে ।৮৫ 

“শপ আপো বন্বম্তাঃ” এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক মান 
করাকে মান্ত্র সান বলে; মৃত্তিক! দ্বারা দেহমার্জন 
করা হইলে এন্সান পাধিব স্ানমামে অভিহিত হয়; 

ভম্মঘ্বারা দেহুমার্জন করা হইলে উহাকে আগ্নেয় সান 

বলে; গো-ক্ষুরোখিত ধূলি স্পর্শ হইলে উহ! বায়ব্য স্নান 
নামে কথিত হয় ; রৌদ্র থাকা সন্েও যদি বুট উপস্থিত 

হয়) তাহ! হইলে এ বৃষিতে ম্লান করাকে দিব্য সান 
বলিয়৷ জামিবে; নদী প্রভৃতি জলাশয়ে অবগাহন 

ন্নানকে পণ্থিতৃগণ বারুণ ল্লান বলিয়। থাকেন, মনে মনে 

কতেন যেন মুচ্যস্তে গৃহস্থা অপি তু ছ্িজাঃ | 
দিব্যাদীনাং ত্রয়াণাং তু স্নানানামৌষনং পরমূ ॥৯০ 
সগ্যঃ পাপহরং প্রাহ্ুঃ প্রাজাপত্যব্রতাধিকমূ। 

উষপ্ল্যষসি যত্স্নানং ক্রিয়তেহনুদিতে রবৌ |৯১ 

প্রাজাপত্যেন তক্ত,ল্যং মহাপাতকনাশনম্। 
প্রাতরুথায় যো বিপ্রঃ প্রাতঃস্ায়ী সদা ভবে ॥৯২ 

সর্বপাপবিনিমুক্তিঃ পরং ব্রল্মাধিগচ্ছতি | 

অস্াতো নাচরেত কর্ম জপহোমাদি কিঞ্চন ॥৯৩ 

ক্রিগ্ন্তে চ স্থগুপ্তানি ইক্দ্রিয়াণি ক্ষরস্তি চ। 

অঙ্গানি মমতা যাস্তি উত্তমান্যধমৈঃ সহ ॥৯৪ 

অত্যন্তমলিনঃ কায়ে। নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ | 

অবত্যেষ দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানেন শুধ্যতি ॥৯৫ 

বিষুর চিন্তা করাই মানস ন্নানরূপে কীন্ডিত হয়। শারীরক 
সামর্ঘের অভাব হইলে কাঁল এবং শক্তির প্রতি বিবেচন! 
করিয়া পূর্বোক্ত স্বানমধ্যে যে কোনও প্রকার স্মীনই 
করা হউক না কেন সকলপ্রকার স্রানেরই ফল সমান 
হইবে--ইহা! মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন। মন্তু প্রভৃতি 
খধিগণ মানস আ্নানকেই সমন্ত স্সানের মধ্যে শ্রেষ্টন্ান 
বলিয়াছেন 1৮৬৮৯ 

যে স্নান দ্বারা গুহস্থগণ এবং দ্বিজগণ মুক্তিলাভ করিয়! 

থাকেন, সেই দিব্য, বারণ ও মানস এই ত্রিবিধ স্নান 
উষাকাঁলে প্রশস্ত; কেনন। দিব্যাদি ত্রিবিধ সান সঙ্থাঃ 
পাঁপহরণ করিয়া থাকে ; ইহা! প্রীজাপত্য ব্রত অপেক্ষাও 
অধিক গুণে শ্রেষ্ঠ । প্রতিদিন উষাকালে সূর্য্যোদয়ের 
পূর্বে যে স্নান করা হয়, তাহা মহাঁপাতকনাশক প্রজীপত্য 
ব্রততুল্য । যে ব্রাহ্ষণ সর্বদা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে 
উথ্থিত হইয়া প্রাতঃন্ায়ী হ'ন, তিনি সর্বপাপমুক্ত হইয়া 

পরক্রহ্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাঁকেন। ন্ীননা করিয়া জপ, 

হোম প্রভৃতি কোনও কর্মের অনুষ্ঠান করিবে না 1৮৫-৯৩ 
(স্নানের উপযোগিতা! কি, এই প্রশ্নের উত্তরে তাহ। 

বলিতেছেন)-_-স্থগুগড ইন্ড্রিয়সমূহ নিত্য ক্রিন্নও ক্ষরিত 
হইতেছে । নিত্য ক্ষরণশীল অধম ইন্দিয়সমূহের সহিত 
উত্তম অঙ্গ সমূহ সমতা প্রীণ্ড হইয়া যায় 1৯৪ 



১3 আধ্য-শাঙ্গা 

£ল্সানং প্রশংসন্তি সর্বে চ পিতরোহমরাঃ | 

দৃষ্টাদৃষ্টকরং পুণ্যং শংসন্তি পিতরো ( খমযো! ) 
ইপি হি ॥৯৬ 

প্রাতঃক্নায়ী হি যে৷ বিপ্রঃ দোহহঃ স্যাহ সর্বকর্মস্থ | 
তৎকৃতং কর্ম য্কিঞ্চিভতসর্বং স্তাঁদ্ যথার্থবশ ॥৯৭ 
অবিদ্বান্ স্লানকালে তু যঃ কুর্ধযাদাস্তধাবনমূ। 
পাগীয়ান্ রৌরবং ঘাঁতি পিতৃশাপহতো প্রুবম্ ॥৯৮ 

যচ্চ শ্বাশ্রচ্যু কেশেষু যজ্জলং দেহলোমন্থ । 
হস্তাভ্যাং ন তু বন্ধেণ জলং বিদ্বান হি মার্জয়েৎ ॥৯ 

মাজিতে পিতরঃ সর্বে সর্বা অপি চ দেবতাঃ | 
তথা সর্বে মনুষ্যাশ্চ তাজেরন্ নিয়তং দ্বিজম্ ॥১ ০০ 
স্নাভৃসঞ্চি্তিতং সর্বে তীর্থ পিতৃদিবৌকসঃ | 
ততো নম্যাগ্ভসে৷ গচ্ছন্নিরাশীস্তে শপস্তি হি ॥১০১ 

নবছিদ্রবিশিষট শরীর অত্যন্ত মলিন এই শরীর 
হইতে দিবারাত্র মলের ক্ষরণ হইতেছে প্রাতঃকালে 

স্লান দ্বার] তাহার শুদ্ধি করিবে 1৯৫ 

উষাকা লীন স্নীনের বন্ধ প্রশংসা দেবগণ ও পিতলোক 
গণ হইতে শুন! যাঁয়। দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট বিষয়ে পিতৃ- 
লোৌকগণ ও খধিগণ প্রশংসা করিয়া থাকেন ।৯৬ 

যে ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে স্নান করেন, তিনি সর্ববিধ 

কর্মে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হ'ন; তাহার কৃত 

কিঞ্ম্মীত্র যে কর্ধা, তগুসমস্তই যথার্থ কর্মের শ্যায় 

হইয়া! থাকে 1৯৭ 

ন্লানকাঁলে যে অবিদ্বান্ ব্যক্তি দস্তধাবন করে, সেই 

পাপীয়ান্ ব্যক্তি পিতৃলোকের অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া 
রৌরব নামক নরক প্রীপ্ত হইয়া থাকে- ইহা সুনিশ্চিত । 
শ্মশ্রু) কেশ, ও দেহস্থ লৌমরাশিতে যে জল থাকে, 

বিদ্বান ব্যক্তি তাহ! হস্তযুগল দ্বারা মার্ডভন করিবে, বন্ধ 
ঘবারা কখনও করিবে না; যদি বস্ত্র দ্বার মার্জন করে, 

তাহা হইলে পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যাগণ তাহাকে নিয়ত 

পন্িত্যাগ করিয়! থাকেন 1৯৮-১০০ 
এঁ ব্যক্তি নগ্ভাদিতে স্ানার্থ গমন করিলে স্নাতার 

5/ 

যে তু স্নানাধিনস্তীর্ঘং সঞ্চিন্তস্তি জলাশ্রয়া | 
তদ্দেহমুপতিষ্ঠস্তি ভৃপ্ত্যে পিতৃদিবৌকনঃ ॥১০২ 
অতো ন চিন্তয়েতীর্ঘং ব্রজেদেব ত্বচিস্তিতম্। 
দেবখাত-নদীম্োতঃ সরসন্ত ম্লানমাচরে€ ॥১০৩ 

স্নান নগ্াদিবন্ধেষু সম্ভিঃ কার্য্যং সদন্ভুযু। 
কাত্রিমং তোয়কৃপস্থং তোয়ং তত্র ত্বকৃত্রিমমূ ॥১০৪ 
ন তীর্থে স্ত্যাকুলে স্বায়ান্নাসজ্জনসমারূতো | 
দর্ভহীনোহন্যচিন্তস্ত ন নগ্ন! ন শিরো! বিন! ॥১০৫ 

কদাচিদ্ বিছুঘা মিথ্যা ন সাতব্যং পরাস্তুস! ! 
অন্তকৃদদুক্ষতাংশেন স্নানকর্তাপি লিপ্যতে ॥১৯০৬ 

পঞ্চ বা সপ্ত বা পিগান্ স্বায়াছুদ্ধত্য তত্র তু । 

রৃথাম্মানাদিকানীহ বিশেষেণ বিবর্জয়েৎ ॥১০৭ 

বৃথা চোষ্ঞোদকে স্নানং বুথা জপ্যমবৈদিকম্ | 
রথ! চাশ্রোত্রিয়ে দানং বৃথা ভূক্তমপাক্ষিকণ্ ॥১০৮ 

করত নিরাশ হইয়া অভিশাপ প্রদান করিয়া থাকেন। 

যে সকল স্নীনার্থী জল আশ্রয় করিয়া তীর্থচিন্তা করে, 
পিতলোক ও দেবলোকগণ তৃপ্তিলীভের জন্য তাহাদের 

দেহে উপস্থীন ( অবস্থান ?) করিয়া থাকেন ।১০১-১০২ 

এইহেতু স্নান করিবার সময়ে তীর্থচিন্তা করিবে না, 
অচিন্ভতিতভাঁবেই জানার্থ গমন করিবে । দেবনামচিহ্বিত 

জলক্ষেত্রে, নদীতে, ক্োতোৌজলে ও সরোবরে স্ীনানুষ্ঠান 
করিবে ।১০৩ 

নদী, দীঘিকা এবং পুক্ষরিণী প্রভৃতি স্থানে উত্কৃষ্ট 
জলে সজ্জনগণ স্নান করিবে। কৃপস্থ কৃত্রিম জল প্রাপ্ত 
হইয়া! সেই জলে সান করিবে না। আর যদি সেই জল 

অকৃত্রিম হয়, তাহ হইলে সেই জলে স্নান করিবে ।১০৪ 

স্্ীলোক ও অসজ্জন-পরিবৃত তীর্থে স্নান করিবে 

না। কুশহীন ও অন্যচিত্ত হইয়া এবং নগ্রু অবস্থায় 
স্নান করিবে না; অশিরম্ক স্নান করিবে না অর্থাৎ 

শিরোমজ্জনপূর্বক স্নান করিবে ।১০৫ 

বিদ্বান ব্যক্তি পরের জল দ্বারা ( অগ্থাস্বামিক 

জলাশয়ে) কখনও স্নান করিবে না; যদি করে, তাহা 

মঞ্চিস্তিত তীর্ঘে সমস্ত পিতৃলৌোক ও দেবলোক আগমন | হইলে উহ! যথার্থ নান হইবে না। তাহার কারণ এই 
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মাসে নতসি ন স্ায়াৎ কদাচিনিন্সগান্ত্র চ। 
রজন্বলা ভবস্ত্যেত বর্জয়িত্ব। সমুদ্রগাঃ ॥১০৯ 

নাপো৷ মৃত্র-পুরীষাভ্যাং নাগ্রির্দহতি কর্মণা। 
ন স্ত্রী ছুম্যতি জারেণ ন বিপ্রোহবেদকর্মণা ॥১১০ 
ন ন্নায়াৎ ক্ষোভিতাম্বপ্ল, স্বয়ং ন ক্ষোভয়েচ্চ তাঃ। 
নির্গতাস্থ চ তীর্ধাচ্চ পতস্তীষ্বাহতাষু চ ॥১১১ 

রবি-সংক্রান্তিবারেষু গ্রহণেষু শশিক্ষয়ে। 

ব্রতেষু চৈব যঠীযু ন স্মায়াছুষ্চবারিণা ॥১১২ 
ন স্মারাচ্ছুদ্রস্তেন নৈকহস্তেন বা তথা। 
উদ্ধুতাভিরপি স্ায়াদাহৃতাভিদ্বিজাতিভিঃ ॥১১৩ 

যে, জলাশয়কারীর দুঙ্ষাধ্যের কল স্নানকর্থাও প্রাপ্ত 

হইয়া থাকে 1১০৬ 

সেই জলাশয় হইতে পাঁচ বা সাতটি মৃৎপিণ্ু 

উত্তোলন করিয়া তত্পরে স্নান করিবে। এইরূপ স্থানে 

বুথা সান অবশ্যই বশ্ভন করিবে 1১০৭ 

উষ্চঠোদকে স্নান করিলে উহা বৃথা শান হইবে। 

বৈদিক মন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্রজপ বৃথা; শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ 
ভিন্ন অন্য ব্রাঙ্ণকে দান বুথা, অসাক্ষিক ভোজন বুথ]। 

দেবতা উদ্দেশে ভোজনীয় দ্রব্য নিবেদন করা শান্ত্রবিধি, 

তাহা না হইলে ভোজ্যদ্রব্যে সাক্ষীর অভাব 

স্গভাবতঃই ঘটিয়! থাকে 1১০৮ 

সমুদ্রগামিনী ভিন্ন অন্য কোনও আজোতম্বিনীতে 

শাবণমাসে স্নান করিবে না; কেননা শ্রাবণমীসে 

এ সমস্ত আ্রোতশ্বিনী রজন্বল। হইয়া থাকে 1১০৯ 

মলমৃত্র দ্বারা শোতম্থিনীর জল অপবিত্র হয় না; 
দাহ-নিরোধক মণিসংযুক্ত হইয়া অগ্নি ক্রিয়াবিশেষ ছারা 
সাময়িকভাবে দগ্ধ করে না; পরপুরুষসংসর্গে স্রীলোকের 

পবিত্রতা-হানি হয় না। (এই কথাটি এই অর্থে প্রযুক্ত 

হইয়াছে যে স্বেচ্ছায় কোনও স্ত্রী বদি একবারমাত্র 

ব্যাভিচাবিণী হয় অথবা বলপূর্বক কোনও পাষণ্ড যদি 
তাঁহার উপর অত্যাচার করে, তাহা হইলে এ স্ত্রী 
চিরদিনের জন্য অপবিত্রা থাকিবে না) সামগ়িক 

পবিত্রতার হাঁনি' হওয়ায় শাল্সামুমোদিত প্রীয়স্চিতাদি 

স্বভাবাভিরনুষ্তাভিঃ সহসাভিস্তথা দ্বিজাঃ | 

নবাভিনির্দশাহাভিরসংস্পুষ্টাভিরস্ত্যজৈঃ ॥১১৪ 
যঃ স্নানমাচরেন্নিত্যং তং প্রশংসস্তি দেবতাঃ। 

তম্মাদ বহুগুণং স্রানং সদা কার্ধ্যং দ্বিজাতিভিঃ ॥১৯১৫ 

উৎসাহাপ্যায়নং স্বান্ত-প্রশাস্তি-শক্ভি-বৃদ্ধিদ্। 

কীতি-কান্তি-বপুঃ-পুস্টি-দৌভ্যাগ্যায়ুঃপ্রবর্ধনমূ ॥১৯৬ 
স্বরগযঞ্চ দশভিযুক্তং গুণৈঃ স্নানং প্রশস্ততে | 
সূর্ধ্যাদিদিনবারোক্তং তৈলাভ্যঞ্জনপুর্বকমূ ॥১১৭ 
হৃত্তাপ-কীন্তডিমরণ-ম্থত ( লক্ষ্মী )-স্থানাপ্তি-মৃত্যুবঃ | 
আয়ুশ্চার্কা্দিবারেষু তৈলাভ্যঙ্গে কলং ক্রমাৎ ॥১১৮ 

করিয়া পবিত্রতা আনয়ন করিবে)। বেদবিহিত কন্মমভিনন 

তান্য কন্ম করিয়া ও ব্রাঙ্ষণ অপবিত্র হইবে না।১১০ 

উত্তালতরঙ্গায়িত জলে স্নান করিবে না; জলে 
উত্তাল তরঙ্গের স্ষটিও করিবে না। তীর্ঘক্ষেত্র হইতে 
নির্গত, উচ্চম্থান হইতে নিপতিত ও অন্যস্থানে আঘাত 

প্রাপ্থ জলে স্নান করিবে না ।১১১ 

রবিবারে সংক্রান্তিদিনে গ্রহণকাঁলে কুষ্ণপক্ষে ব্রতা- 
চরণে ও ষষ্টাতিথিতে উঞ্জজল দ্বারা স্নান করিবে না।১১২ 

দ্বিজাতি-সংগৃহীত উদ্ধৃত জল দ্বারা বরং স্নান করিবে, 
তথাপি শূদ্রহস্তস্থ জল দ্বারা বা একহস্তস্থ জল দ্বারা স্নান 
করিবে না।১১৩ 

দবিজ স্বভাঁবতঃ শীতল, সহসা আনীত, দশদিন গত হয় 

নাই--এইরূপ জল, নুতন ও অস্ত্যজজাতি কর্তৃক 
অসংস্পৃষ্ট জল দ্বার! স্নান করিবে । যে নিত্য স্নান করে 
দেবতাগণ তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। সেইহেতু 
দ্বিজগণ সদা বনুগুণজ্ঞাপক স্নান করিবে। উৎসাহ, 

আপ্যায়ন, চিত্তপ্রশান্তি, শক্তি এবং বুদ্ধি-প্রদায়ক, কীন্তি, 
কাস্তি, শরীরপুষ্ি, মৌভাগ্য এবং আমু প্রবর্ধক-_এই 
দশগুণযুক্ত ন্বর্গলাভজনক স্নান প্রশস্ত। তৈলাভ্যঞ্জন 
পূর্বক রবি আদি বারে স্নান করিলে এ ন্নানের কল কিরূপ 
হইবে তাহা ক্রমশঃ বলা হইতেছে । রবিবারে হৃততাঁপ, 

সোমবারে কীন্তি, মঙ্গলবারে মরণ, বুধবারে সত, বৃহস্পতি 
বারে স্থান, শুক্রবারে মৃত্যু ও শমিবারে আমুঃলাভ হইয়া 



১৬ 

জলাবগাহনং নিত্যং স্নানং সর্বেষু বণিষু। 
শক্তৈরহরহঃ কাধ্যং তন্তাথ ব্ধিরুচ্যতে ॥১১৯ 

গোশকৃণ্ম্ৎ-কুশাংশ্চৈব পুষ্পাণি পত্রিকাং তথা । 
স্নানাথা প্রযতো৷ নিত্যং স্নানকালে সমাহরে ॥১২০ 

স্বমনোহভিমতং তীর্থং গত্বা প্রক্ষাল্য পাদয়োঃ | 

হস্তে৷ চাচম্য বিধিবচ্ছিখাং বদ্ধৈকচেতসা ॥১২১ 
সুদগ্বৃভিঃ স্বগাত্রাণি ক্রমাৎ প্রক্ষালয়েদ যথা । 

পাদে৷ জঙ্জে কটিব ক্রমাৎ প্রাণং 
জলৈস্ত্রিভিঃ ॥১২২ 

প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য নমস্কৃত্য চ তজ্জলম্ । 
গুহযোপগুহৃমিত্যেতদ্ যজুষ! প্রযতাঞ্জিলিঃ ॥১২৩ 

উরূং হীতি চ মন্ত্রেণ কুর্ধ্যাদাপোহভিমন্ত্রিতাঃ | 

বিধিজ্ঞাঃ কবয় কেচিন্ মন্ত্রতত্ার্থবেদিনঃ ॥১২৪ 

যন্ত্র স্থানে তু যত্তীর্ঘং নদী পুণ্যতরা তথা । 
তাং ধ্যায়েন্ মনসা নিত্যমন্যতীর্ঘং ন চিন্তয়ে ॥১২৫ 

থাকে । ব্রাহ্মণাদিসকল বর্ণই প্রতিদিন জলে অবগাহন 
করিয়া স্ান করিবে । 

ম্লান করিবে--সে সম্বন্ধে বিধি বলা হইতেছে। 

মংযতচিত্ত হইয়া প্রত্যহ শ্লানকালে গোবর, মৃত্তিকা, কুশ, 

পুষ্প ও পত্র সংগ্রহ করিবেন ।১১৪-২০ 
স্বীয় মনের অভিপ্রায়ানুরূপ তীর্দে গমন করিয়া হস্ত 

ও পাদছয় প্রক্ষালনপূর্বক আচমন করত একান্তচিত্তে 
ঘথাশান্্র শিখাবন্ধান করিয়া মুত্তিকামিশ্রিত জল দ্বারা 

যথাক্রমে তিনবার স্বীয় গাত্র প্রক্ষালন করিবে । পাদদ্বয়, 
জঙবাঘয়, কটিদেশ, নাদিকা ও হস্তৃদ্বয় প্রক্ষালনপূর্বক 
আচমনাস্তর সেই জলকে নমস্কার করিয়া “গুহ্যোপগুহা” 
এই মন্ত্র দ্বারা প্রযতাগ্জলি হইয়! বিধিজ্, পণ্ডিত ও 

মন্তরতত্বার্থবেদিগণ “উকুং হি” এই মন্ত্র দ্বারা জল অভিমন্ত্রিত 

করিবে ।১২১-২৪ 

যেস্থানে ষে তীর্থ ও যেই পুণ্যতরা নদী আছে, 
সেইস্থানে দেই তীর্থ ও সেই নদীকে মনে মনে নিত্য 
ধ্যান করিবে, সেখানে অন্য তীর্ের কথ। চিস্তাও 
করিবে না।১২৫ 

সমর্থ বাক্তি অবশ্যই প্রত্যহ করিবে। 

নানার্ী করিবে; কিন্কু অন্তীর্ঘ চিন্তা করিবে না।১২৬ 

'আধ্য্পান্ত্র 

গঙ্গাদিপুণ্যতীর্থানি কৃত্রিমাদিযু সংস্মরে | 
তাং ধ্যায়ন্ মনল! বাপি অন্যতীর্ঘং ন চিন্তয়ে 0১২৬ 
মহাব্যাহৃতিভিঃ পশ্চাদাচমেৎ প্রযতোহপি লন্। 

উদ্তমমিতি হপ্ল, মন্ত্রেণ প্রাঙ্মুখো বিশেৎ ॥১২৭ 

যেহগ্নয়ো দিবি চেত্যেতৎ কুর্যাদালস্তনং ততঃ । 

ূ্ধ্যং পশ্যন্ জলং মুক্ত সমু্তীর্ধ্য ততঃ স্থলম্ ॥১২৮ 
আচম্যাথ হরেন্মুতন্াং তথা কায়ং সমালভেহ । 
অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষুক্রান্তে বস্ুন্ধরে ॥১২৯ 

মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া পুর্বসঞ্চিতমৃ। 

সত্তিকাহরণে মন্ত্রমিতি বাসিষ্ঠজোহ ্রবীৎ ॥ 
সমালভেভ্রিভিরমন্তৈরিদং বিষ্াদিভিদ্বিজঃ ॥১৩৭ 
শিরশ্চাংসাবূরশ্চোর পাদৌ জড্যে ক্রমেণ তু। 
ভাক্করাভিমুখো মজ্জেনাপো হাম্মানিতি ত্রিভিঃ ॥১৩১ 

উন্মজ্য সর্বগাত্রাণি নিমজ্জেচ্চ পুনঃ পুনঃ | 
৷ উন্তীরধ্যাচম্য গাত্রাণি গোময়েনাথ লেপয়ে ॥১৩২ 

পুণ্যতীর্থেতর কৃত্রিম স্থানে গঙ্গাদি পুণ্যতীর্ঘ স্মরণ 
( অন্ততঃ পক্ষে) মনে মনেও গঙ্গা স্মরণ 

(প্রথমে) সংযতচিত্ত হইয়া পরে মহাব্যাহ্ৃতি 

 মন্ত্রপাঠপূর্বক আচমন করিয়া “উদুত্তমং” এই মন্ত্র উচ্চারণ 

৷ করত জলমধ্যে পূর্বমুখ হইয়া উপবেশন করিবে । ১২৭ 
তশুপর “যেহগ্রয়ো দিবি চ” এই বলিয়া আলম্তন 

করিবে; তত্পর জল ত্যাগ করিয়া স্থলে উত্থান করত 

সূ্ধ্যদর্শন করিয়া আচমনানস্তর উত্তম মৃত্তিকা আহরণান্তে 

শরীরে লেপন করিবে। “অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষুরক্রান্তে 

বন্ুদ্ধরে। মৃত্তিকে হর মে পাপাপং যঙ্ময়। পূর্বসঞ্চিতম্ঠ-__ 

মৃত্তিকা আহরণে মহামুনি পরাশর এই মন্ত্রটি বলিয়াছেন । 
দ্বিজ “বিফুঃ” আদি মন্তরত্রয় উচ্চারণ করিয়া দেহে লেপন 
করিবে ।১২৮-৩০ 

সূর্য্যাভিমুখ হইয়া “আপোহাস্মান্” এই মন্্ত্রয় পাঠ 
করিয়া ক্রমে ক্রমে মস্তক, স্বন্ধেবয়, বক্ষ, উরুদ্বয়, পাদথয় 
ও জঙ্ঘাছয় নিমজ্জিত করিবে। ১৩১ 

লর্বশরীর নিমজ্জিত করিয়া বার বার নিমজ্জিত 



বৃহ পরাশর-স্মৃতিঃ ১৭ 

মীনস্তোক ইতি হ্থযক্ত। প্রাথদর্গক্রমেণ তু। 
ইমং মে বরুণ স্বশ্নঃ, সত্যং নয় উদ্ত্যমম্ ॥১৩৩ 
মুঞ্চ ত্ববভূথেত্যেতৈরাত্মানমভিষেচয়ে। 
নিমজ্জাচম্য চাত্মানং দর্ভৈর্ম স্ত্রৈশ্চ পাবযে ॥১৩৪ 
সর্বপাপাপনোদার্থং প্রার্থদঙ্গ ক্রমেণ তু । 

আপো! হি চটাদিকৈরর্সৈত্্রিভিরন্যৈষ্চ পাবয়েশ ॥১২৫ 
হবিষতীরিমা!' আপ ইদমাপস্তথৈব চ 
দেবীরাপ ইতি দ্বাভ্যামাপো! দেবীরিতি ব্রুযচা ॥১৩৬ 

ংস্মৃত্য দ্রুপদাং দেবীং শন্নো দেবীরপাং রসমূ। 
প্রত্যঙ্গং মন্ত্রনবকমাপো দেবী পুনজ্ত মাম্ ॥১৩৭ 
চিৎপতিং মাং পুনাত্বেতন্মন্ত্রেণাপি চ পাবয়েহু 
হিরণ্যবর্ণ ইতি চ পাবমান্বাস্তথাপরম্ ॥১৩৮ 

তরৎসমন্দী ধাবতি পবিভ্রাণ্যপি শক্তি তঃ | 
স্নানকর্মীত্ম কৈর্ম সত্ররন্যৈরপ্যম্থুদৈবতৈঃ ॥১৩৯ 
প্লাব্যাত্মানং নিমজ্জ্যাথ আচান্তস্ম্তাদাচরেহ, | 

কাল-কায়-প্রদেশানাং তথা চৈবোদকম্তা চ ১৪০ 

প্রাকৃত্যে সতি চৈবায়ং বিধিরন্যে। বিপর্যয়ে | 

সোস্কারাং চৈব গায়ত্রী মাহাব্যাহৃতিভিঃ সহ ॥১৪১ 

ত্রে-ষ্রবৈকধাবর্ত্য স্নায়াদ্ বিদ্বানপি দ্বিজঃ | 

ছন্দো-মুন্যমবৈযুক্তিং স্বশাখান্বরসংযুতম্ ॥৯৪২ 
আবর্ত্য প্রণবং স্নায়াচ্ছতমধ'শতং দশ । 
চিদ্রপং পরমং জ্যোতিনিরালম্বমনাময়ম্ ॥১৪৩ 

অব্যক্তমব্যঘং শান্তং স্রাযাদ্ বাপি হরিং স্মরন্। 
গায়ত্রীবাবিসংক্াতঃ প্রণবৈনির্মলীকৃতঃ ॥১৪৪ 

৷ ও জল যদি যথার্থ অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে এই 
পূর্বক গোময় দ্বারা সর্বাঙ্গ লেপন করিবে ।১৩২ | বিধি অনুসারে আচরণ করিবে। ইহার অগ্যথ! 

“মানক্তোকে” “ইমং মে বরুণং” “তব”, “সত্যং | হইলে অন্যবিধ আচরণ করিবে । বেদজ্ঞ ব্রাহ্ষণও 

নয়”, “উদ্ত্যমং”, “মুগ্ত্ববভূথ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া! গুঁকাঁর এবং মহাব্যাহ্ছতির সহিত গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া 

পূর্বোস্ত অঙ্গক্রমে নিজকে অভিষিঞ্চিতি করিবে । ৷ তিনবার, ছয়বার, নয়বার, বা একবার আবর্তন করিয়া 

পুনরায় নিমজ্জিত হইয়া আচমন করত কুশ ও পূর্বোক্ত | সান করিবে । (এই গায়ত্রী উচ্চারণে ) ছন্দঃ, খষি 
মন্ত্র দ্বারা নিজকে পবিত্র করিবে ।১৩৩-৩৪ ' দেবতা ও স্বশীখোক্ত স্বর যৌজনা করিবে 1১৩৮-৪২ 

হইবে | অনস্তর জল হইতে উখ্িত হইয়া আচমন 

সমস্ত পাপ অপনোদনের জন্য পূর্বোক্ত অঙ্গক্রমে 

“আপে! হি স্ঠা” ইত্যাদি মন্ত্ত্রয় উচ্চারণ করিয়া এবং 
নিন্দোক্ত অন্যবিধি মন্ত্র দ্বারা নিজকে পবিত্র করিবে 1১৩৫ 

“হুবিম্মতীরিমা আপ ইদমাপস্তথৈব চ”, “দেবীরাঁপ” 
ইত্যাদি মন্ত্র্থয়ে ও “আপোদেবী2 এই মন্ত্রে ভ্রিপদাং 

দেবীং”, “শল্লোদেবীরপণং রসম” «“আপো দেবী পুনন্তু 

মীম্। এই মন্ত্র নয়টি সম্যক্ স্মরণ করিয়া এতাঙ্গ পবিত্র 

করিবে 1১৩৬-৩৭ 

“চিতপতিং মাং পুনাতু” এই মন্ত্র দ্বারীও পবিত্র 
করিবে। “হিরণ্যবর্ণা এই মন্ত্র এবং “পাবমীম্য” 

মন্ত্র পাঠ করিবে । ণতরতুসমন্দী” ইত্যাদি পাবনমন্ত্রও 

যথাশক্তি পাঠ করিবে। স্লানকর্্মাত্ক মন্ত্রে ও 

অন্যুদানাত্মক ব্রতে নিজকে প্লাবিত করিয়া আচমন 

পূর্বক অন্য কার্য্য করিবে । কাল, শরীর, প্রদেশ 
ূ 

স্পেস পপি শা শীত 

শতবার, অদ্ধশতবার বা দশবার প্রণব উচ্চারণ 

করিয়া স্নান করিবে, অথবা চিজপ, পরমজ্যোতিঃ, 

নিরালম্ব, অনাময়, অব্যক্ত, অব্যয় ও শান্ত হরিকে স্মরণ 

করিয়া স্নান করিবে । প্রণবমন্ত্রে নিন্মলীকৃত গায়ত্রী- 

মন্্রপুটিত বারি দ্বারা রুতন্নানব্যক্তি বিষ্ণুম্মরণ মাত্র 
পবিত্র হইয়া সকল কন্মে যোগ্য হইয়া থাকে । যিনি 

বেদ ও বেদার্থ অধায়ন করিয়াছেন, তিনি সর্ববারিতে 
স্নাত বলিয়! জাঁনিবে 1১৪৩-৪৫ 

অপবিত্র ব্যক্তি স্বীয় অস্তঃকরণ পবিত্র করিবে, 

যেহেতু অস্তঃকরণ পবিত্র হইলেই পূর্ণ পবিত্রতা আসে। 
মানসন্ান মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন করিবে, তাহাতে গোময়, 
মুত্ধিকা বা জলের আবশ্যকতা নাই। যদি গোময় 

মৃত্তিকা বা জলের দ্বারাই কেবল শুদ্ধি হইত, তাহ! হইলে 

গো, খর ও মতস্য ইহারাও স্নানের ফল প্রাপ্ত হইত। 



১৮ আধ্য-শাস্্ী 

বিষুম্মরণসংগুদ্ধে! যোগ্যং সবেষু কর্মন্থ | 

যোহ্ধীত বেদ-বেদার্থান্ স ন্নাতঃ সর্ববারিষু ॥১৪৫ 

শুধ্যেদশুচিনঃ স্বান্তস্তচ্ছুদ্বস্ত শুচির্ধতঃ | 
মন্ত্রৈশ্চ মনসা স্নানং ন গোময়-স্বদন্ুভিঃ ॥১৪৬ 
তৈশ্চেদ্ গো-খর-মতস্যাশ্চ স্ানস্ত ফলমাপু,যুঃ | 

ভাবপুতঃ পবিত্র? স্যাম্মক্সপু তত্তথা নরঃ ॥১৩৭ 
উভয়েন পবিত্রস্ত নিত্যন্্রারী শুচির্নর2 | 

বিধিদৃষ্টং তু য কর্ম করোত্যবিধিন! তু যঃ ॥১৪৮ 

ন কিঞ্চিৎ ফলমাপ্পোতি ক্েশমাত্রং হি তন্ তৎ। 

উৎপদ্যস্তে জলে মতস্যা বিপদ্যন্তে তু তত্র চ ॥১৪৯ 

তিষ্ঠন্তোহপি চ তে স্নানফলং নৈবাশুর্যতঃ | 
বিধিহীনং ভাবছুষ্টং কৃতম্রদ্ধয়াপি চ। 
তদ্ধরস্ত্যস্রাস্তস্ মুঢত্বাদকৃতাত্মনঃ ॥১৯৫০ 

শ্রদ্ধা-বিধিসমাযুক্তং যশ. কর্ম ক্রিয়তে নৃভিঃ | 
শুচিভিরেকচিতভৈশ্চ তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥১৫১ 

এরা নপক সপ পাপী সপ 

মানুষ ভাবপুত এবং মন্ত্রপূত হইয়া পবিত্র হইয়া 

উদাততমনুদাত্তঞ্চ স্বরিতং প্লঃতমেব চ। 

দ্রুতঞ্চ স্বরিতোদাতং ম্বরং বিস্তাত্তথ। প্লতম্ ॥১৫২ 

স্বরাস্তং ব্যঙ্তীনান্তঞ্চ বিসর্গান্তং তথৈব চ। 
সানুস্বারং পৃথক্তঞ্চ জ্ঞাতব্যমপরঞ্চ য্ড ॥১৫৩ 

বৃত্রং শততক্রত্ুহ্সন্তি বজেণ শতপর্বণ! | 
যথা তথা প্রবক্তারং মন্ত্রো হীনঃ স্বরাদিভিঃ ॥১৫৪ 

স্বরতো বর্ণতঃ সম্যক সন্ধ্যা-ধ্যান-জপাদিষু। 

সর্বে মন্ত্রাঃ প্রযোক্তব্যা হীনাঃ স্্যরফলা নুণাম্ ॥১৫৫ 
নাভেরধস্তাদঙ্গানি ক্ষালযিত্বা মুদন্তলা | 

উপরিষ্টা সিক্তবন্ত্রো মন্ৈঃ পরোক্ষ 
শুচির্ভবে ॥১৫৬ 

চতুরশ্চতুরস্তত্ে-যার্ছেণ দ্বৌ চ জঙ্য্যোস্তথা । 
দ্ৌঁ ছে চ জানুনোর্নস্ত উর্বোঃ পঞ্চ চ পঞ্চ চ ॥১৫৭ 
দ্বাবপ্যেবং তথা গুহ দশ দশোদর-বক্ষসোঃ | 
দ্বৌ দ্বৌ গলে চ বাহ্বোশ্চ দ্বৌ দ্বাবংস-মুখেষু চ॥১৫৮ 

স্বরান্ত, বাঞ্জনান্ত, বিসর্গান্ত, অনুন্বীর সহিত ও তস্তিন্ন 

থাকে ।১৪৬-৪৭ 

ভাঁব এবং মন্ত্র দ্বারা পবিত্র হইয়া শুচি নর নিত্য- 

ন্নার়ী হইবে। যে বাক্তি বিধিবোধিত কণ্ধম বিখিহীন- 

ভাঁবে সম্পন্ন করে, তাহার কিছুমাত্র ফললাভ হয় না; 

শব্দকে অনুদান বলিয়া জানিবে। যেরূপ শতপর্ববিশিষ্ট 

বজ দ্বারা শততক্রত্ব (ইন্দ্র) ব্রনামক অন্থুরকে বধ 

করিয়াছিলেন । সেই প্রকার উদাত্তাদি স্বরবিহীন মন্ত্র 
মন্ত্রবন্তীর প্রাণ নষ্ট করিয়া থাকে 1১৫৩-৫৪ 

অধিকন্তু ক্লেশভোগমাত্রই হইয়া থাকে । মংস্য জলে 

উৎপন্ন হয় আবার সেই জলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জলে মন্ত্রোচ্চারণে স্বর ও বর্ণ যথাবিধি প্রয়োগ করিবে। 

অবস্থান করিয়াও তাহারা ভাবশুদ্ধিহীনতার ফলে স্নান-: যদি বিধি অনুসারে উচ্চারণ করা না হয়, তাহা হইলে 
কললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে । মুটঢতাবশতঃ যে ব্যক্তি ূ মানুষের এ উচ্চারণ কিছুমাত্র ফলদায়ক হয় না।১৫৫ 

পবিভ্রতা-সম্পাদক কর্্ানুষ্টানে বিরত, সেই ব্যক্তির. নাভির নিন্শ্থিত অঙ্গসমূহ মৃত্তিকা এবং জল 

বিখিহীন, ভাবছুষ্ট এবং অরদ্ধাপূর্বক কৃতকর্মের ফল । প্রক্ষালন করিয়া ও নাভির উপরিভাগ আর্দরবস্ত্ে মন্ত্র 
অন্থুরগণ হুরণ করিয়া থাকে ।১৪৮-৫০ দ্বারা প্রক্ষালন করিলে পবিত্র হইবে। তারপর প্রতিচরণ 

( ভগবানে ) একান্তচিত্ত পবিত্র যে সমস্ত মনুয্ু শ্রদ্ধা- চারবার, প্রতিজড্যা দুইবার, প্রতিজানু দুইবার, প্রতি 
পূর্বক বিধিবোধিত কন্মানুষ্ঠানে রত হয়, তাহারা সেই উরু পাচবার, গুহা ছুইবার, উদর দশবার, বক্ষঃ দশবার, 
কর্মের অনন্ত ফললাভ করিয়া থাকে । ১৫*-৫১ ক দুইবার, প্রতিন্বন্ধ দুইবার, মুখ দুইবার, প্রতি চক্ষুঃ 

“উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ও প্লুত এই স্বরচতুষ্টয়ের দুইবার, প্রতিকর্ণ ছুইবার মস্তরকে সাতবার “৮”কার 
মধ্যে দ্রুত উচ্চারিত শ্বরকে স্বরিত, উদাত্ত ও প্ঠত জপ করত প্রণতের ন্যায় সর্বাঙ্গ হ্বাস্ত করিলে সর্ববারিতে 

বলিয়! জানিবে 1১৫২ নান করা হইবে। দ্বিজ শিরোদেশে “অকার” নেত্রমধ্যে 

সন্ধ্যা ধ্যান এবং জপাঁদি কর্ম্নানুষ্ঠানকালে 



বৃহত পরাশয়-্মৃতি 

ছোঁ৷ দ্বৌ চ চক্ষুষোঃ শ্রুত্যোঃ সপ্তোঙ্কারাশ্চ মূর্ধনি। 
্যন্ত প্রণবস্বাঙ্গঃ ম্াতঃ স্তাৎ সর্ববারিষু ॥১৫৯ 

অকারং মুপ্লি বিন্যস্ত উকারং নেত্রমধ্যতঃ | 

মকারং কগদেশে তু ব্রহ্গী ভবতি বৈ দ্বিজঃ ॥১৬০ 
অন্যঙ্গাক্রিউধোতে তু বিশ্বান্থ,কে চ বাসসী। 
পরিধায় ম্বদন্ুভ্যাং করো পাদে চ মার্জয়েশ ॥১৬১ 

তদ্বানসোরসম্পর্তে৷ শাণ-ক্ষৌমাবিকানি চ। 

কুতপং যোঁগপট্রং বা দ্বিবাসাস্ত্ব যথা ভবেগু ॥১৬২ 

ন জীর্ণ-নীল-কাষায়-ম্রিষ্টেন তু বাসসা। 
মুত্রাহ্যুপগতেনৈব শুচি; স্যাম্নৈকবাসদা ॥১৬৩ 

একং বাসো মথাপ্রাপ্তং পরিধায় মনঃশুচিঃ | 

অন্যৎ কৃত্বোন্তরাসঙ্গমচম্য প্রাঙ্মুখঃ স্থিতঃ ॥১৬৪ 
প্রত্যোস্কারমমাধুক্তাঃ প্রণবাগ্যন্তকাস্তথা | 

মহাব্যান্ৃতরঃ সপ্ত দৈবতার্যাদিনংযুতাঃ ॥১৬৫ 

প্রণবান্তা চ গায়ত্রী শিরস্তস্তাস্তথৈব চ। 
ব্রিরাবন্তনমেতস্াঃ প্রাণায়ামো বিধীয়তে ॥১৬৬ 

“উকার” কঞ৯মধ্যে “মকার” বিশ্যাস করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ 

হইবে ।১৫৬-৬০ 

বিদ্ধান দ্িজ অবিকৃত, অচ্ছিম্ন ও বিশেষরূপে ধৌত 

শুভ্র বাঁসোযুগল পরিধান করিয়া মৃত্তিকাযুক্ত জল দ্বারা 

হস্ত ও পাদদ্বয় মাঙ্ভন করিবে 1১৬১ 

তাৃশ বন্দ্রলীভ অসম্তন হইলে শণনিদ্মিত বন্ধ, ক্ষৌম- 

ব্দ্,। মেষলোমজ, কম্বল অথবা যোগীদিগের বস্তু 

পরিধান করিয়। দ্বিবন্্ধারী হইবে । ৬২ 
জীর্ণ, নীল, কষায় বর্ণরঞ্জিত, মঞ্ঠিষ্ঠাবর্ণধচিত, মুর 

প্রভৃতি অপবিত্র বস্ত দ্বারা দূষিত বন্ত্রে ও একবস্স্নে পবিত্র 
হওয়া যায় না।১৬৩ 

যখন একটি মা বন্্সংগ্রহ সম্ভব হয়, তখন তাহাই 
পরিধান করিয়া অন্য কিছু উত্তরীয়রূপে ধারণ করত 

পবিত্র হইয়া পূর্যযুখে অবস্থানের পর আদিতে ও 

অস্তে সম্যগভাঁবে গুঁকার উচ্চারণ করিয়' দেবতা এবং 

খষির নাম উল্লেধ করত সপ্ত মহাব্যাহ্ৃতি পাঠ পূর্বক 
প্রণবাস্তা গায়ত্রীর শিরোমন্ত্র পাঠ করিবে। এই 

১৪) 

শক্যাহসুসংযমং কুত্বা তথাচম্য বিধানতঃ। 
উপাস্য বিধিব সন্ধ্যামুপস্থায় চ ভাক্করম্ ॥১৬৭ 

গায়ত্রীং শক্তিতে! জপ্ডু! তপরয়েদ্দেবতাঃ পিতৃন্। 
অদ্ধারন্ধেন সব্যেন পাণিনা দক্ষিণেন তু ১৬৮ 

তৃপ্যতামিতি সেক্তব্যং নানা তু প্রণবাদিনা | 
ব্রন্মেশ-কেশবান্ পুর্বং প্রজাপতিমথো শ্রুতীঃ ॥১৬৯ 

ছান্দো যজ্ঞানৃষীন্ দিদ্ধানাচার্যাংস্তনয়ানপি | 
গন্ধর্ব-বসরতূ€শ্চ মাদান্ দিন-নিশান্তথা ॥১৭০ 
দেবান্ দেবানুগাংশ্চৈব নাগান্নাগকুলানি চ। 
সরিতঃ সাগরাংস্তীর্ঘান্ পর্বতান্ কুলপর্বতান্ ॥১৭১ 

কিন্নরান্ খেচরান্ যক্ষান্ মনুষ্যানথ তর্পয়ে। 

সনকণ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ॥১৭২ 

আন্মরিঃ কপিলশ্চৈব বোট, পঞ্চশিখস্তথা | 

মানুষান্ যাতৃধাশাংশ্চ তেমাং চৈব কুলান্যপি ॥১৭৩ 

স্পর্ণাংশ্চ পিশাচাংশ্চ ভূতান্যথ পশুংস্তথা । 

বনস্পতীনোষধীংশ ভূতগ্রামং চতুবিধম্ ॥১৭৪ 
শপ জি ১২ পা ৯০ 

বিধি অন্মমারে সশিরন্ক, সপ্রণব ও সব্যাহৃতি গায়ত্রীর 

তিনবার পাঠ প্রাণায়ামরূপে বিহিত হইয়া থাকে। 

যথশক্তি প্রাণায়াম করিয়া বিধি-বোধিতরূপে আঁচমন- 

পূর্বক যথাশান্ম সন্ধোপাসনা করিয়া সৃষ্যোপস্থান 
করিবে 1১৬৪ ৬৭ 

যথাশক্তি গায়ত্রী জপ করিয়া বামহস্তযুক্ত দক্ষিণ 
হস্ত দ্বারা দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে । আদিতে 
প্রণব উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষু্, প্রজাপতি, 

ইহাদের প্রত্যেকের নাম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লেখ পূর্বক 

“তপ্যতাম্” এই মন্ত্রে জলসেচন করিবে-_ইহাই আতির 
বিধান ।১৬৮-৬৯ 

অনস্তর ছন্দঃ, যজ্জ্, খাবি, সিদ্ধ, আচাধ্য, তনয়, 

গঙ্ধর্ব, বুসর, তু, মাস, দিন, রাজি, দেব, দেবাম্ুগ, 

নাগ, নাগকুল, সরি, সাঁগর, তীর্থ, পর্বত, কুলপর্বত, 

কিন্নর, খেচর, যক্ষ ও মনুষ্য ইহাঁদিগের তর্পণ করিবে 

এবং সনক, সনন্দ, সনাতন, আস্তুরি, কপিল, বোঢ়ু, 
ও পঞ্চশিখ ইহাদের তর্পণ করিবে। মানুষ, বাডুধান 



১৬০ আধ্য শানু 

ব্রল্াদয়ো ময়াহুতা আগচ্ছস্তাদদত্তূপঃ | 
অনৃণং মাং প্রকুর্বস্ত প্রসীদস্ত মমোপরি ॥১৭৫ 
ততঃ পুর্বাগ্রদর্ভেষু সাগ্রেষু সকুশেষু চ। 
প্রাদেশিকেষু শুদ্ধেষু ব্রহ্মাদিভ্যোহম্কু সেচয়েৎ ॥১৭৬ 
অন্বারন্ধাপসব্যেন পাণিন! দক্ষিণেন তু। 
ভূম্থদক্ষিণজানুঃ সন্ দেবেভ্যঃ সেচয়েজ্জলমূ্ ॥১৭৭ 

দেবেভ্যশ্চ নমঃ স্বাহা পিতৃভ্যশ্চ নম; স্বধা। 

মন্যান্তে কবয়ঃ কেচিদ্দিত্যয়ং তর্পণক্রমঃ ॥১৭৮ 

তপ্্যযাণেষু কর্মতং ণিজন্তঞ্চ ক্রিয়াপদম্। 
তর্পয়ামি পিতুন্ দেবানিত্যাহুরপরে পুনঃ ॥১৭৯ 
সিচ্যমানেন তোয়েন মন্ন্তে মুনয়োহপরে | 

দেবাস্তৃপ্যন্ত পিতরস্তৃপ্যন্তিতি নিদর্শনম্ ॥১৮০ 

উদীরতামাঙ্গিরল আয়স্তু নোর্জমিত্যপি 
পিতৃভ্যশ্চ স্বধায়িভ্যো যে চেহ পিতরস্তথা ॥১৮১ 

(রাক্ষস) এবং তাহাদের কুল, স্থপর্ণ (গরুড়), পিশাচ, ভূত, 

পশু, বনস্পতি, ওষধি, চতুধিধ প্রাণী ( জরাযুজ, স্বেদজ, 
অগুজ ও উদ্ভিজ্ঞ) ইহাঁদিগের তর্পণ করিবে ।১৭০-৭৭ 

আমি ব্রক্ষাদিকে আহ্বান করিতেছি। তাহারা 

আগমন করুন এবং আমার জল গ্রহণ করুন , আমাকে 

খণমুক্ত করুন, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ।১৭৫ 

প্রদেশান্ুসারে পরিশুদ্ধ সাগ্র সকুশ পুবাগ্র দর্ভোপরি 

ব্রহ্মাদি উদ্দেশ্যে জলসেচন করিবে । দক্ষিণপদ ভূমিতে 

রাখিয়া বামহস্তযুক্ত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দেবগণের উদ্দেশ্যে 

জললসেচন করিবে ।১৭৬-৭৭ 

কোন কোনও পণ্ডিত “দেবেভ্যো নমঃ স্বাহা” 

“পিতৃভো নমঃ স্বধা” এই প্রকার তর্পণক্রম চিন্তা করিয়া 
থাকেন 1১৭৮ 

বাহাদিগের তর্পণ করা৷ হয়, সেই তর্পণীয় দেবতা 

ও পিতৃগণ নিচ্প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের কন্ম বলিয়া 

“দেবান্ তর্পয়ামি” “পিতৃন্ তর্পয়ামি” এই প্রকার বাক্য 
উঞ্লেখ করিয়া তর্পণ করিবে,কোন কোন বিদ্বান 
এইরূপ বলিয়া থাকেন ।১৭৯ 

অপর কোন কোন মুনি মনে করেন ঘে, 

অগ্নিঘাত্তোপন্থুতাশ্চ তথা বহিষদোহপি চ। 
যেন পূর্বে চ পিতরঃ সোমপানামুদীরয়ে ॥১৮২ 
আবাছা চ পিতৃনেতৈরপসব্যোপবীতিনা । 
দক্ষিণা ভিমুখো দ্বাভ্যাং করাভ্যামন্তু সেচয়েও ॥১৮৩ 

ভূলগ্রসব্যজানুশ্চ দক্ষিণাগ্রকুশেষু চ। 
রুক্স-রৌপ্য-তিলৈস্তাত্র-দর্ভ-মন্ত্রেঃ ক্ষিপে€ পয়ঃ॥১৮৪ 
বিনা রৌপ্য-স্তবর্ণাত্যাং বিনা-তাত্তিলৈরপি । 
বিনা দর্ভৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ পিতৃণাং নোপতিষ্ঠতি ॥১৮৫ 
দর্তৈর্লোহিতদর্ডৈশ্চ কাশ-বীরণ-বন্বজৈঃ | 
শৃকধান্য-তৃণৈর্বাপি দর্ভকার্য্যং শয়েদ্ দ্বিজঃ ॥১৮৬ 

ন তর্গায়ুৎ পতন্তীভিবিদ্বানন্ডিঃ কথঞ্চন | 

পাত্রস্থাভি; সদর্ভাভি; মতিলাভিশ্চ তর্পয়ে ॥১৮৭ 

বসুন রূদ্রাংস্তথাদিত্যান্নমস্কীরসমন্গিতান্। 

এতে চ দিব্যাঃ পিতর এতদায়ভ্তমানুষাঃ ॥১৮৮ 

“পিতরস্তৃপ্যন্ত্” এই প্রকার বাক্য উচ্চারণকরিয়! তর্পণ 
করিবে ।১৮০ 

“উদীরতামাঙ্গিরস', আযম নোজ্ভম্, পিতৃভ্যশ্চ 

স্বধায়িভ্যে যে চেহ পিতরস্তথা', “অগ্িদ্বাত্তোপহুতাশ্চ” 

বিহিষদঃ ইত্যাদি পুর্বোক্ত মন্ত্রে পিতুলৌকদিগকে আবাহন 
করিয়া দক্ষিণস্কদ্ধে যজ্জোপবীত স্থাপন করত দক্ষিণাভিমুখ 

হইয়া দুই হস্তে জলসেচন করিবে ।১৮১-৮৩ 

বামজানু ভূমি সংলগ্র করত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তিল 

যোগে তাত কুশ এবং মন্ত্রেরে সহিত জলক্ষেপণ 

করিবে । স্বর্ণ, রৌপ্য, তার, তিল, দর্ভ এবং মন্ত্রভিন্ন 

পিতৃলোকদিগের তর্পণ করিলে সেখানে পিতৃলোকের 

উপস্থিতি হয় না ।১৮৪-৮৫ 

দ্বিজ কন্মকালে দর্ভসংগ্রহে অসমর্থ হইলে দর্ভ, 
লোহিত দর্ভ, কাশ, বীরণ, উলুখল, শৃকধাহ্য বা তৃণ 

দর্ভর্ূপে ব্যবহার করিলে দর্ভব্যবহারের সমান ফল 

হইবে ।১৮৬ 

বিদ্বান্ ব্যক্তি মেঘ হইতে পতিত জল দ্বার কখনও 

তর্পণ করিবে না, পাত্রস্থ সতিল সদর্ভ জল দ্বারা তর্পণ 
করিবে ।১৮৭ * 

নমস্কার পূর্বক অধ্টবন্থু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য 



হত পরাশর-স্মৃতিঃ 

ধরবো ধরশ্চ সোমশ্চ আপশ্চৈবানলোহনিলঃ | 
্রত্যুষশ্চ প্রভাগশ্চ বসবোহফ্টৌ প্রকীতিতাঃ ॥১৮৯ 
অজৈকপাদহিবুপ্ধ্যে বিরূপাক্ষোহথ রৈবতঃ | 
হুরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যন্থকশ্চ হুরেশ্বরত ॥১৯০ 

সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিনাকী চাপরাজিতঃ | 

এতে রুদ্রোঃ সমাখ্যাতা একাদশ হ্ুরোত্তমাঃ ॥১৯১ 

ইন্দ্রো ধাতা ভগঃ পুধা মিত্রোহথ বরুণোহ্রধ্যমা | 
ংশুবিবন্বাংস্তৃষ্টী চ সবিতা বিষ্ুরেব চ ॥১৯২ 

এতে বৈ দ্বাদশাদিত্য। দেবানাং পরমাঃ স্মৃতাঃ | 

এবং হি দিব্যাঃ পিতরঃ পুজ্যাঃ সর্বে প্রযত্বতঃ ॥১৯৩ 

কব্যবাহো নলঃ সোমে। যমশ্চৈব তথার্য্যমা । 

অগ্নিষাত্তী সোমপাশ্চ তথা বহিষদোহপি চ ॥১৯৪ 

এতে চান্যে চ পিতরঃ পুজ্যাঃ পর্বে প্রযত্রতঃ। 
এতৈস্ত তপিতৈঃ সবৈঃ পুরুষাস্তপিতা নৃভিঃ ॥১৯৫ 

ইহাঁদিগের তর্পণ করিবে ; কেননা ইহারা দিব্য পিতৃ- 

লোক, মনুহ্যগণ ইহা'দিগের অধীন 1১৮৮ 

এক্ষণে অধ্টবন্থ কেকে তাহাই বলা হইতেছে 

ধরব, ধর, সোম, অপ., অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস 

ইহারা অফ্টবস্থুরূপে কীন্তিত হইয়াছেন ।১৮৯ 

অজৈকপাদ্, অহিবুরধ্য, বিবূপাক্ষ, রৈবত, হুর, বহুরূপ, 

্রযম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিণাকী ও অপরাজিত এই 

সুরোত্মগণ একাদশ রুদ্র বলিয়া কথিত ।১৯০-৯১ 

ইন্দ্র, ধাতা, ভগ, পূষা, মিত্র, বরুণ, অধ্যমা, অ্শু, 

বিবন্বান, ত্বষ্টা, সবিতা ও বিষু ইহার! দ্বাদশ আদিত্য 

এবং দেবগণের মধ্যে শ্রেঠঠ বলিয়া কথিত। এইরূপ 

দেবগণই দিব্য পিতৃলোক বলিয়৷ কথিত হইয়াছে ; সকল 

ব্যক্তিই যত্রপূর্বক ই'হাঁদিগের পূজা করিবে ।১৯২-৯৩ 

কব্যবাহ, নল, সৌম, যম, অধ্যমা, অশ্নিষাত্তা, 

সৌমপা এবং বহিষদ-_ইহাদের ও অন্য পিতৃলোকের 

যত্বপূর্বক পুজা করিবে। ইহারা সকল মানুষ কর্তৃক 
তাপত হইলে সমস্ত পিতৃপুরুষগণই তপিত হইয়া 

থাকেন ।১৯৪-৯৫ 

| 

| 
শী ০ প্পেপ্পিশ পাশ পপ পাপী টি শি শীত আশিস 

মিস 

২১ 

যমশ্চ ধর্মরাজশ্চ মৃত্যুশ্চৈব তথাস্তকঃ | 
বৈবম্বতশ্চ কালশ্চ সর্বভূতক্ষয়স্তথা ॥১৯৬ 
ওদুম্বরশ্চ নীলশ্চ দর্ন্চ পরমেষ্ঠ্যপি | 
চিত্রশ্চ চিত্রগুপুশ্চ বুকোদরস্তথাধ্যমাঃ ॥১৯৭ 

এতৈস্থ তপিতৈঃ সন্ভিবিশ্বং স্তাত্তপিতং নৃভিঃ। 
তন্মাৎ প্রাক তর্পযিত্বৈতান্ পিত্রাদীন্ ত্পয়েত্তত১॥১৯৮ 

মাতামহান্ মাতুলাংশ্চ সখি-সম্বদ্ধি-বাহ্ধবান্। 
স্বজনান্ জ্ঞাতিবর্গীয়ানুপাধ্যায়ান্ গুরূনপি ॥১৯৯ 
মিত্রান্ ভৃত্যানপত্যাংশ্চ মে ভবস্তি তদাশ্রিতাঃ। 

তান্ সববাংস্তর্পয়েদ্ বিদ্বানীহান্তে তে ধতে। জলমূ ॥২০০ 

জলস্থশ্চ জলে সিঞ্চে স্থলস্থশ্চ তথা স্থলে । 

পাদে' স্থাপ্যোভয়োশ্চৈব প্রক্ষাল্যোভয়তঃ 
শুচিঃ ॥২০১ 

যজ্জলে শুক্ষবন্ধেণ স্থলে চৈবার্্বাসস। 

কুর্য্যাদ্ধোমং জপং দানং তৎসর্বং নিষ্ষলং ভবে ॥২০২ 

যম, ধণ্মরাঁজ, মৃত্যু, অস্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্বভূত- 
ক্ষয় উদুন্বর, নীল; দপ্ন, পরমেষ্টী, চিত্র, চিত্রগুপ্ত, 

বুকোদর ও অধ্যমা ইহারা সঙ্ভনগণ কর্তৃক তপিত হইলে 

সমগ্র বিশ্বমানবগণ কর্তৃক তপিত হন। সেইহেতু প্রথমে 

ইহাঁদিগের তর্পণ করিয়া পরে পিতৃলোকগণের তর্গণ 

করিবে ।১৯৬-৯৮ 

মীতামহ, মাতুল, সখা, সম্্ধী, বান্ধব স্বজন, জ্ঞাতি- 

বর্গ, উপাধ্যায়, শুরু, মিত্র, ভৃত্য, অপত্য এবং আশ্রিত- 

গণের তর্পণ করিবে, কারণ ইহারা মানুষের নিকট হইতে 

জললাঁভের আকাঙক্ষ! করিয়া থাকেন ।১৯৯-২০০ 

পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া জলশ্থ অবস্থায় জলে এবং 

স্মলস্থ অবস্থায় স্থলে পাদদয় স্থাপন করত শুচি হইয়া জলে 

থাঁকিয়! তর্পণ করিবার সময়ে জলে এবং স্থলে থাকিয়া 

তর্পণ করিবার সময়ে স্থলে জলমেচন করিবে 1২০১ 

শুক্ববন্ত্রপরিহিত ব্যক্তি জলে থাকিয়া! এবং আর্রবন্র- 

পরিহিত ব্যক্ষি স্থলে থাকিয়া! যদি জপ, হোম এবং দান- 

ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত কর্্মই 

নিক্ষল হইয়া যায়।২*২ 



২২ আধ্য-শান্গু 

নার্জুবাসাঃ স্থলস্থৃস্ত বুধস্তর্পণমাচরে্ 

জানুদরলজলম্ছে। বা বিগলত স্নানবন্্ুকঃ ॥২০৩ 

গোশুঙ্গমাত্রমুদ্ধত্য করো বিপ্রো জলে স্থিতঃ | 
অম্বরে তু ক্ষিপেদ্ বাপি পিতৃণাং তৃপ্তিমাবহন্ ॥২০৪ 

উভাভ্যাং সেচয়েদ্ বারি আকাশে দক্ষিণামুখঃ | 

পিতৃণাং স্থানমাকাশং দক্ষিণা দিক্ তখৈব চ ॥২০৫ 
স্থলগো নার্্রবাসাস্থ কুর্ধ্যাদ্ বৈ তর্পণাদিকম্ । 
প্রেতাদৃতে নার্দবাসা নৈকবাসা সমাচরেৎ ॥২০৬ 
এবং হি তর্পণং কৃত্বা সর্বেষাং বিধিবদ দ্বিজা? | 

নিষ্পীড়য়েৎ ক্নানবন্্রং ঘেন স্নাতে। ভবেদ্ দ্বিজ? ॥২০৭ 

নিষ্পীড়য়তি মঃ পুর্বং স্নানবন্ধরমবুদ্ধিমান্। 
নিরাশাঃ পিতরস্তস্তা যান্তি দেবাঃ মহধিভিঃ ॥২০৮ 

নিষ্পীড়য়ে আনবন্ধং তিল-দর্ভনমন্িতম্ | 
ন পূর্বং তর্পণাদ্ বন্ধ নৈবাস্তদি ন পাদয়োঃ ॥২০৯ 

জ্কানবান্ ব্যক্তি স্থলে অবস্থান পূর্বক আর্দ্রপস্মপরিহিত 

হুইয়া, জানু-পরিমীণ জলে থাকিয়া এবং যে স্সানবস্তু 

হইতে জল বিগলিত হইতেছে সেইরূপ বন্ধ পরিধান 
করিয় তর্পণ করিবে না।২০৩ 

বিপ্র জলে অবস্থান করিয়া পিতুলোকদিগের তৃপ্তি 

আকাওক। করত করযুগল 
উত্তোলনপূর্বক আকাশে জলক্ষেপণ করিবে ।২০৪ 

দক্ষিণাভিমুখ হইয়া উভয় হস্ত দ্বারা আঁবাঁশের দিকে 

জলসেচন করিবে, কেননা পিতৃলোকদিগের দিক্ দক্ষিণ 

এবং স্থান আকাশ । স্থলে অবস্থিত ব্যক্তি আররবস্সে 

তর্পণাদি ক্রিয়া করিবে না। আর্জবন্্রে এবং একবন্ছো 

থাকিয়। প্রেতকাঁর্য ভিন্ন অন্য কোনও কাধ্য করিবে না। 

দ্বিজগণ বিধি অনুসারে এই প্রকারে সকলের তর্পণ 

করিয়া যে বস্ত্র পরিহিত হইয়া মান করিয়াছে, সেই 

স্নানবস্ত্র নিপীড়িত করিবে 1২০৫-৭ 

»যে নির্বোধ ব্যক্তি তর্পণ করিবার পূর্বে স্নানবন্ত 

নিষ্পীড়ন করে, তাহার পিতৃগণ ও খ্রধষিগণের সহিত 

দেবগণ নিরাশ হইয়! চলিয়া যাঁন।২০৮ 

তিল দর্ভসমন্থিত সীনবন্তর তর্পণের পর নিষ্পীড়িত 

এফু চে গীড়য়েদ্ বন্ং রাক্ষলং তদতিক্রমাৎ। 
বন্ত্রনিষ্পীড়নে বিপ্র ইমং শ্লোকমুদাহরে ॥২১০ 

যে মে কুলে লুপ্তপিণু পুত্র-দার-বিবজিতাঃ। 
তেষাং প্রদত্তমক্ষয্যমিদমস্তত তিলোদকমূ ॥২১১ 

পিতৃবংশে ম্বতা যে চ মাতৃবংশে কুমৃত্যুনা | 

তেষাং তৃপ্তির্বত্বেষা তিলমিশ্রেণ বারিণা ॥১১২ 

জলমধ্যে চ বঃ কশ্চিদ্ ব্রাঙ্মণো জ্ঞানদুর্বলঃ। 

নিম্পীড়য়তি চেদ বন্ধং ম্নানং তম্ত বৃথা ভবেৎ ॥২১৩ 
যদপ্ন, মলনিক্ষেপঃ শৌচ-ন্নানাদি কুর্বতাম্। 
তৎপাপস্ত ব্যপোহার্থমিমং মন্ত্রম্দীরয়েহ ॥২১৪ 
ঘম্মায়া দূঘিতং তোয়ং মলৈঃ শারারপন্তবৈঃ | 
তশ্য পাপন্ত নিষ্কীত্যি মন্ষণস্তব তর্পণখূ ॥২১৫ 

অন্থুপেভ্যোহথ যক্ষভ্যো দদামীদং জলাঞ্জলিম্। 

অন্যথা দ্বন্তি তে সবং স্তকৃতং পুবসঞ্চিতন্ ॥২১৬ 

করিবে এবং তর্পণের পূর্বে কদাপি ম্নানবন্থ 
নিষ্পীড়ত করিবে না, এইরূপ পাদ্যুগলে ও জলমধ্যে 

নিষ্পীড়িত করিবে না। পাদযুগল ও জলমধ্যে বু 

নিষ্পীড়ন করিলে রাক্ষম তাহা গ্রহণ করে। হেবিপ্র! 

কথ নিপ্পীড়ন সময়েনিন্রলিখিত শ্লৌকটি পাঠ করিবে। 

গোশ্ঙ্গপরিমাণ উদ্ধে। আমার বংশে পিগুদাতার অভাবে যাহাদের পিগু লু 

হইয়াছে, যাহারা পুত্র ও পত্বীহীন, আমার প্রদত্ত এই 
তিলোদক তাহাদিগকে অক্ষয়তৃপ্তি প্রদান করুক। 
আমার পিতৃবংশে যাহারা মৃত্যুযুখে পতিত হইয়াছেন 

এবং মাতামহবংশে অবৈধভাবে মৃত্যুকবলিত হইয়াছেন, 

তিলমিশ্রিত এই বারি দ্বারা তাহাদের তৃপ্তি সাধিত 

হউক। কোনও ভ্ানছুবল ত্রাহ্ধণ যদি জলমধ্যে বন্ধু 

নিপ্পীড়ন করে, তাহা! হইলে তাহার স্নান বুথ! বলিয়। 

প্রতিপন্ন হয়। জলে মলনিক্ষেপ, শৌচ এবং স্্ানাদি 

ক্রিয়া-সম্পাদনকারী তৎকন্মজনিত পাপাপনোদনের জন্য 

এই ( নিন্লিখিত ) মন্ত্র উচ্চারণ করিবে 1২০৯-১৪ 

আমি শরীরোতুপন্ন মলাদি নিঃক্ষেপ করিয়া জল 

দূষিত করিয়াছি; তশুকর্মজনিত পাপ হইতে মিষ্ৃতির 
! জন্য যন্ষেমর তর্পণ করিতেছি ।২১৫ 



বৃহত্ পরাশর-স্যৃতিঃ ২৩ 

অপুত্র। যে ম্বৃতাঃ কেচি পুমাংসো ্রাহ্মং পশ্চিমলেখায়াং দৈবং হ্ঙ্কুলিমৃধ'নি 

যোধিতোহপি বা।  প্রাজাপত্যং কনিষ্ঠাদৌ মধ্যে পৌম্যং বিজানতঃ ॥২২২ 
অন্মদ্বংশেহপি তেভ্যো বৈ দণ্তং বন্্রজলং ময় ॥২১৭ অনুষ্ঠন্ত প্রদেশিল্যা মধ্যে পিত্র্যং প্রতিষ্ঠিতমূ। 
নাস্তিক্যেনাপি যে বিপ্রন্তর্পয়ে প্তৃদেবতাঃ | কুর্ধ্যাদ্ যোহহরহন্চৈবং সম্যগজ্ঞাত্বা বিধানতঃ ॥২২৩ 
স ততৃপ্তিকুতো ধর্মান্ প্রাপ্ুুয়াৎ পরমাং গতিয্ 0২১৮ সপ্রাঞ্চয়াদ্ গৃহস্থোহপি ব্রহ্মণঃ পদমব্যয়মূ। 
নাস্তিক্যাবস্থিতো যস্থু তর্পযেন্ন পিবন্ ছ্বিজঃ। স্নন্ব। জপ্তু। চ হুত্বা চ দত্ব। চৈব তু যোহশ্স,তে 1২২৪ 
পিবস্তি দেহনিআ্াবং পিতরস্তজ্জলাখিনঃ ॥২১৯ সোহগতং নিত্যমশ্নাতি তশ্ত স্থানমনামরম | 

পিতৃণাং পিতৃতীর্ঘেন দেবানাং দৈবিকেন তু। আন্নাত্বাহশ্নন্ মলং ভূঙ্ক্তে অজপ্ত। পুঘ-শোণিতম্ 
ইতি মস্থা প্রকুর্বাণা মুচ্যতে গৃহমেধিনঃ ॥২২০ অজু্নংশ্চ কুমীন্ ক'টান্দদংশ্চ শক্তথা ॥২২৫ 

পঞ্চতীর্থানি বিপ্রস্ত করে তিঠন্তি দক্ষিণে । আহলাদকারণং স্নানং ভুঃখশোকাপহং তথ। | 

ত্রাঙ্গং দৈবং তথা পিত্র্যং প্রাজাপত্যং চঃন্বপ্রনাণনং চৈব কার্ধ্যং স্ানমতঃ সদা ॥২২৬ 
তু সৌমিকম্ ॥২২১ 

অন্ুুপায়ি-যন্মদিগকে আমি এই জলাগুলি প্রদান ৰ হস্তের প্শ্চাদ্ভাগ ব্রাহ্মতীর্থ, অঙ্কুলির অগ্রভাগ 

করিতেছি । যদি তাহাদিগকে এই জলাঞ্লি প্রদান : দৈবতীর্থ, কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ প্রাজাপত্যতীর্থ ও 
না করি, তাহা হইলে তাহারা আমার পূর্বসঞ্চিত সমস্ত, মধ্যভাগ সৌম্যতীর্থ।২২২ 

সুকৃতি নস্ট করিয়া দিবে ।২১৬ .. আঙ্গষ্াঙ্গুলির মধ্যে পিতৃতীর্ঘ অবস্থিত ; যিনি পূর্বোক্ত 
আমার বংশে বা অন্যবংশে স্ত্রী বা পুরুষ যে সকল | তীর্থ সম্বন্ধে সম্যক অবগত হইয়া বিধান অনুসারে প্রত্যহ 

ব্যক্তি অপুর অবস্থায় মৃত্যুকবলিত হইয়াছেন, আমি ৰ ক্রিয়া করেন, তিনি গুহস্থ হইয়াও অব্যয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত 

তাহাদের উদ্দেশ্যে বন্তরনিপ্পীড়িত জল প্রদান হ'ন। স্নান, জপ, হোম ও দান করিয়া যিনি ভোজন 
করিতেছি ।২১৭ করেন, তিনি নিত্য অম্তভোজন করিয়া থাকেন 

আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন না হইয়াও যে বিপ্র পিতৃলৌক : অর্থাৎ তাহার ভোগাদ্রবা অম্ৃততুল্য হইয়া থাকে 
ও দেবলোকের তর্পণ করে, সে তাহাদিগের তৃণ্ডি- ৃ এবং অনাময় স্থান লাভ করেন। স্নান ন। করিয়া 

বিধায়ক ধন্মকাধ্য করায় পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া ' ভোজন করিলে এ ভোজ্যদ্রব্য মলতুল্য এবং জপ না 

থাকে। (যেব্যক্তি পরলোক এবং ভীশ্বরের অস্তিত্ব | করিয়া ভোজন করিলে এ ভোজ্যদ্রব্য পুয-শোণিততুল্য 

অস্বীকার করে, সে নাস্তিক বলিয়৷ কথিত হয়)1২১৮  ! হয়। কৃমি এবং কীট উদ্দেশ্যে হোম ও দান না 

যে নাস্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন দ্বিজ পিতৃলৌকের তর্পণ । করিয়া ভোজন করিলে এ ভোজ্যদ্রব্য বিষ্টাতুল্য 

করে না, তাহার জলাকাজ্ক্ষ-পিতৃগণ তাহার দেহনিংস্ত  হয়।২২৩-২৫ 

জল পান করেন।২১৯ | ম্লান আনন্দদায়ক, দুঃখ ও শোকাপহারক এবং 
গৃহস্থগণ পিতৃতীর্ঘ দ্বারা পিতৃগণের এবং নবী দুঃস্বপ্ননাশক ; সেইহেতু সর্দা স্নান করা কর্তব্য। 

দ্বারা দেবগণের ক্রিয়া করিয়া যুক্তি প্রাপ্ত হইবে। | ! এক্ষণে স্নানের বহু প্রশংসা করা হইতেছে )। পুরুষ 
্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্তে পাঁচটি তীর্থ আছে, (যথা) | স্নান করিলে চিত্তে প্রসন্নতা লাভ করে, শরীরে বল ও 
্রাক্মতী্থ, দৈবতীর্৭ঘ, পিতৃতীর্৭ঘ, প্রাজাপত্যতীর্থ ও সৌমিক- : সৌন্দর্যের বৃদ্ধি অনুভব করে, সাধন-ভজনে 
তীর্থ ।২২০-২১ | মনোনিবেশ হয়, মেধা, আযু$, শুচিতা, সৌভাখয, 



২৪ আধ্য-শাস্ 

চিত্ত প্রসাদ-বল-রূপতপাংনি মেধা- ৷ প্রোদীরিতঃ ম্নানবিধিঃ ন লেশতঃ ॥২২৮ 

মায়ুয্য-শৌচং হুভগত্বমরোগিতাঞ্চ। উদ্দেশতো ময়া প্রোক্ভঃ স্নানস্ত পরমে! বিধিঃ | 

ওজখিতাং ত্িষমদাৎ পুরুষস্ চারণ ৷ দ্বিজম্মনাং চিতার্থং তু জপন্াতঃপরো বিধিঃ ॥২২৯ 
ন্লানং যশো-বিভব-সৌখ্যমলোলুপত্বমূ ॥২২৭ 
পীর্বাণরৃন্দদ্বিজসতমস্তুতঃ | 
গ্রাপ্তো ময়। যত বপিষ্টাপৌত্রতঃ | ইতি শ্রীরহত্পরাশরীয়ে ধর্মশাস্্ে স্বএরত- 

পাপপ্রণাশং বিতনোতি যঃ শ্রুতঃ প্রোক্তায়াং স্মৃতায়াং স্নানবিধিরনাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ 

অরোগিতা, ওজন্থিতা, কাস্তি, যশঃ, ধন, মৌখ্যও শ্রবণ করিলে পাপ নষ্ট হয়) সেই স্লানবিধি সম্বন্ধে আমি 
অলোলুপতা প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়।২২৬২৭ কিঞ্চিম্মাত্র বলিয়াছি। অভিপ্রায় অনুসারে দ্বিজগণের 

অমরবৃন্দ ও শ্রেষ্টদ্বিজ কর্তৃক প্রশংসিত যে স্নানবিধি | হিতসাধনের নিমিস্ত আমি এই শ্রেষ্ঠ স্নীনবিধি বলিয়াছি; 

আমি বসিষ্ঠপৌত্র পরাশর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহা ! অতঃপর জপবিধি বলিব।২২৮-২৯ 

বৃহ পরাশরীয়ধর্ধাশাস্তে-্ব্রতমুনি-কথিত স্নানবিধিনামক দ্বিতীয় অধায় সমাপ্ত 



ততীয়ঃ অধ্যায়ঃ 
ওকারমন্ত্রবর্ণনম্ 

উপস্যাথ প্রবক্ষ্যামি বিধিং পারাশরোদি ওম্ 

যাবদ্িধৌ জপো যস্থু যথ। কার্যে দ্বিজাতিভিঃ ॥১ 

জপ্যানি ব্রহ্মসূক্তানি শিবদুক্তানি চৈব হি। 
বৈষ্ণবানি চ সুক্তানি তয়া সৌরাণ্যনেকধা ॥২ 
সারম্বতানি দৌর্গাণি বারুণান্যানিলানি চ। 
পৌরাণিকানি চান্যানি তথ! সিদ্ধান্তিকানি চ ॥৩ 
সবেঘাং জপ্যসৃক্তানাম্বচাঞ্চ যজুষাং তথা । 
সান্নাং বৈকাক্ষরাদীনাং গায়ত্রী পরমো জপঃ ॥8 

তস্তাশ্চৈব তু ওষ্কারো ব্রাহ্মণ! যমুপাঁপতে | 
আভ্যাং তু পরমং জপ্যং ত্রেলোক্যেছপি ন বিদ্যাতে ॥৫ 

তয়োস্তু দেবতার্ধাদিসমাসেনাভিধীয়তে | 

যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ দবিজে। ্রন্ত্বমাপ্র,রা ॥৬ 

তৃতীয় অধ্যায় 
ওকার মন্ত্র বর্ণন। 

অনন্তর মহ!মুনি পরাশর-কথিত জপবিধি প্রকৃটরূপে 
বলিব। যে জপ, যে প্রকার এবং দ্বিজগণের যে 

প্রকারে তাহা করা উচিত, ব'যমান বাক্যে তাহাই 

স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা হইবে ।১ 

বহু জপ্য মন্ত্র আছে, যথ। ত্রহ্মসূক্ত, শিবসুক্ত, বিষুর- 
বিষয়ক সৃক্ত, সূষ্ধ্য-সন্বন্ধীয়, সরস্বতী, দূর্গা, বরুণ এবং 
অনিল সন্থন্ধীয়। পৌরাণিক, সিদ্ধান্তিক অর্থাৎ সিদ্ধমন্ত 
প্রভৃতি সর্বপ্রকার পপ্য সুক্তের মধ্যে আদতে অবস্থিত 

একাক্ষর-বিশিষ্ট গায়ন্রীজপই শ্রেষ্ট জপ ।২-৪ 

ওুকার সেই গায়ত্রীর অংশবিশেষ ত্রাঙ্ধণগণ যাহার 

উপাসন করেন। ওঁকারযুক্তা গায়ত্রীজপের ন্থায় 
শ্রেষ্ঠ জপ ত্রিলোৌকে আর কিছুই নাই। ওঁকার এবং 
গায়ত্রী এই উভয়ের দেবতা ও খষি প্রভৃতি সংক্ষেপে 

বলিতেছি। যে গুঁকারযুক্ত। গায়ত্রী বিজ্ঞাত হইলে ছিজ 

রন্ধত্ব লাভ করিয়! থাকে 1৫৬ 
৪ 

আসীমৈব যদা কিঞ্ঃ দদেবাহস্থর-মানুষম্। 
তদৈকাক্ষর এবাসীদাত্মবিন্যস্তবিশ্বকঃ ॥৭ 
গতভীরদ্বিতীয়োহপি একাকী মন মোদতে | 

চিন্তয়ামাপ গায়ত্রীং প্রত্যক্ষ লাইভবভ্তদা ॥৮ 

গাযুত্রী সাহভবৎ পাত্রী প্রণবোহভূৎ পতিস্তদা । 
পুনরন্যো চ দম্পত্যাবিতি তাভ্যামভূজ্জগৎ ॥৯ 
প্রণব! হি পরং তত্ব ত্রিবেদং ত্রিগুণাত্মকম্ । 

ত্রিদৈবতং ভ্রিধামঞ্চ ত্রিপ্রজ্ঞং ত্রিরবস্থিতম্ ॥১০ 
ত্রিমাত্রঞ্চ ত্রিকালঞ্চ ত্রিলিঙ্গং কবয়ো বিছুঃ | 

সর্বমেতভ্রিরূপেণ ব্যাপ্তং তু প্রণবেন ছি ॥১১ 

খগযজুঃ-সামবেদাশ্চ ভ্রিবেদ ইতি কীতিতঃ। 
সত্ত্ব রজন্তমশ্চৈব ব্রিগুণং তেন চোচ্যতে ॥১২ 

মহাপ্রলয়কালে যখন সমস্ত দেবতা, অনুর এবং 

মনুষ্য কিছুমাত্র ছিল না, তখন একমাত্র ওকারই সমগ্র 

বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছিলেন ।৭ 

সেই ওঁকার ভীতিহীন, একাকী এবং অদ্ধিতীয় 
হইয়াও আনন্দলাভ করিতে না পারায় গায়ত্রীকে চিন্তা 
করিলে গায়ত্রী তাহার প্রত্যক্ষীডূতা হইলেন ।৮ 

তখন গায়ত্রী ও কারের মধ্যে পত্তি-পত্ীসন্থত্থ 

পতিষ্টিত হইল। ওঁকার পতি ও সেই গায়ত্রী পত্বী 
হইলেন। অতঃপর অন্যদম্পতি হইতে সমগ্র জগত স্ষ্ট 
হইল ।প্রণব শরম তত্ব, খক্, যজুঃ ও সাম এই ত্রিবেদ, 

সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ব্রিগুণস্বরূপ, ত্রিদেবতা, ত্রিধাঁম, 

ব্িপ্রজ্ঞ, ত্রয়ে অবস্থিত, ত্রিমাত্রীবিশিষ, ত্রিকাল ও 
ব্রিলিঙ্গ--এই কথা বিদ্বান্গণ বলিয়া থাকেন। প্রণব 

ব্রিজূপে সমগ্র বিশ্ব ব্যপিয়৷ আছেন ।৯-১১ 

শীল্পে ধা, যজুঃ এবং সাম ব্রিবেদনামে কীন্তিত 

আছে। সন্ত, রজঃ ও তমঃ ত্রিগুণ বলিয়া কথিত 

হইয়াছে ।১২ 
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্রঙ্মা বিষুস্তথেশানক্ক্িদৈবত ইতীঘ্যতে | 
অগ্নিঃ সোম্চ সৃষ্্যশ্চ ত্রিধামেতি প্রকীতিতঃ ॥১৩ 
অক্ঞঃপ্রজ্ঞং বহিঃপ্রজ্ঞং ঘনপ্রজ্ঞমুদাহৃতম্ । 
হৃ-ক-তালুকং চেতি ত্রিস্থান ইতি কীর্ত্যতে ॥১৪ 
অকারোকারো মশ্চেতি ত্রিমাত্রঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ। 
ভূতং ভব্যং ভবিষ্ঞ্চ ত্রিকাল ইতি স স্মৃতঃ ॥১৫ 
্-পুং-নপুসকং চেতি ত্রিলিঙ্গ ইতি কীতিতঃ | 
ত্রিম্বভাবঃ স্থিতো৷ দেবে! মন্তব্যে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥১৬ 
পর্য্যবন্তাতি যত্রৈতদ্বিশ্বমু্পগ্ধতে যতঃ। 
নির্মাত্রকঃ সমাত্রোহপি সাদিরেব নিরাদিকঃ ॥১৭ 

লস জপ্যঃ সর্বদা সন্ভিধর্ণাতব্যশ্চ বিধানতঃ | 
বেদেষু চৈব শাস্ত্রেষু বুধা স ব্যবস্থিতঃ ॥১৮ 

তথা সত্যপি চৈকোহয়ং ঘটাকাশ ইব স্থিতঃ। 
কর্মারস্তেষু সর্বেষু ত্রিমাত্রঃ সম্প্রকীতিতঃ ॥৯৯ 

স্থিতো৷ যত্র যথোক্তশ্চ ম্মর্তব্যং স তথৈব হি। 
খথেদে ম্বরিতোদাত্ত উদাত্তস্ত যজুঃ শ্রুতৌ ॥২০ 

পক শপ পাপা পাস পাতি আআ 

ব্রহ্মা, বিষু এবং মহেশ্বর এই তিনদেবতা ; অগ্নি, 

সোম ও সৃধ্য এই ত্রিধাম; অন্তঃপ্রভ্। বহিঃপ্রজ্ত ও 

ঘনপ্রজ্ঞ এই ত্রিপ্রজ্ঞ ; হৃদয়, কট ও তালু এই ত্রিস্থান। 
অকার, উকার ও মকার এই ত্রিমাত্রা; অতীত, বর্তমান 

ও ভবিষ্যৎ এই ব্রিকাল; শ্ত্রীলিঙ্গ১ পুংলিঙ্গ ও 
বলীবলিঙগ এই ত্রিলিঙ্গ। পূর্বোক্ত ত্রিম্বভাবে ওকার 
অবস্থিত আছেন-ত্রহ্মবাদিগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়া থাকেন ।১৩-১৬ 

যখন এই ত্রিস্বভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে, তখনই জগৎ 

সৃষ্ট হয়। তিনি মাত্রাহীন হইয়াও মাত্রাযুক্ত, অনাদি 
হইয়াও সাদি । এইজন্য সঙ্জনগণ সর্বদা বিধি অনুসারে 

এই গুঁকারের জপ ওধ্যান করিবে । বেদে এবং বিভিন্ন 

শান্ষে এই প্রণবের বহুত্বের কথা উল্লিখিত আছে। 

তিনি একক হুইয়াও ঘটাকাশের ন্যায় বহুবিধ রূপে 

প্রতিভাত হুন। অ, উ, ম--এই ত্রিমাত্রাত্মক প্রণব 

(ওঝার ) সমস্ত কর্মের প্রারস্তে স্মর্তব্য বলিয়৷ বেদাদি 
শান্ট্ে কথিত আছে ।১৭-১৯ 

শান্ত যেখানে যে প্রকার উক্ত হইয়াছে, সেখানে 

সেই প্রকার ম্মরণ করা উচিত। খগবেদে স্বরিত এবং 

সামবেদে স বিজ্ঞেয়ো দীর্ঘঃ স প্লত এব চ। 
সনৎ্কুমারসিদ্ধান্তে প্রণবো বিষুরচ্যতে ॥২১ 
যন্মিংস্তম্ত চ বিশ্রান্তিত্তৎ্পরং ব্রঙ্গনংজ্বিতম্ । 
উচ্চারিতন্ত তন্তাথ বিশ্রান্তো চ যদক্ষরমূ ॥২২ 
তদক্ষরং সদা ধ্যায়েদ্ যস্তত্রৈব প্রলীয়তে। 
ঘণ্টাম্বনিতবত্তস্থয বিশ্রান্তিঃ শব্দবেধনঃ ॥২৩ 
কুর্বাত ব্রচ্মবিদ্ বিপ্রো যদীচ্ছেদূ যোগমাত্মনঃ। 
সর্বস্যাপি চ শব্ন্থা স্থাস্ত উচ্চারিতস্ত য ॥২৪ 
তদ্ধ্যায়েদ যস্তু স জ্ঞানী শবব্রন্ম বিদুচ্যতে | 
যাজ্ভবন্থ্যে মুনীনাং প্রাগব্রবীজ্জনকম্ত চ ॥২৫ 
বাসিজোহপি তং ব্রয়া স্বভাবং শব্দবেধসঃ | 
তৈলাধারামিবাচ্ছিম্নং দীর্ঘং ঘণ্টানিনাদদবৎ !২৬ 
অবাগজং প্রণবস্তায়ং যস্তং বেদ স বেদবিহ। 
স্থিত্বা সবেষু শব্দেধু সবং ব্যাপ্তমনেন হি। 
ন তেন হি বিনা কিঞ্চিদ্ বক্ত,ং যাতি গিরা বত? ॥২৭ 
উদ্গীথমক্ষরং হোতছুদ্গীথঞ্চ উপাসতে। 
উপান্ডে। মধ্যতস্তেষ নাদং বিশ্রাময়েদধুদি ॥২৮ 

উদাত্ত স্গর, যুর্বেদে উদাত্ত স্বর, সামবেদে উদাত্ত এবং 

দীর্ঘ প্লুত স্বর ব্যবহার করিখে। ব্রহ্মার মানস পুত্র 

সনশ্কুমার প্রণবকে বিঞু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
যেখানে প্রণবের উচ্চারণের পরিসমাপ্তি হয়, তাহাই 

পরং বর্গ নামে অভিহিত হয়, সেই উচ্চারিত প্রণবের 

বিশ্রাম ঘটিলে যে অক্ষর থাকে ; সেই অক্ষর যিনি ধ্যান 

করেন, তিনি তাহাতেই লীন হন। সেই শব্ব্রক্মের 
বিশ্রান্তি ঘণ্টার শবের তুল্য ২০-২৩ 

্রশ্মাত্কানলন্ধ বিপ্র যদি পরব্রদ্ষের সহিত নিজের 

সংযুক্তি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি প্রণবের ধ্যান 
করিবেন। উচ্চারিত সকল শব্দেরঅস্তে যাহ থাকে, 

তাহার যিনি ধ্যান করেন, তাহাকে শব্দব্র্ষবিত জ্ঞানী 
বলিয়া অভিহিত করা হয়। মহষি যাজ্ঞবঙ্ধ্য পূর্বে এই 

কথা মুণিগণের নিকটে এবং রাজধি জনকের নিকট 
বলিয়াছিলেন। বসিষ্-পৌত্র পরাঁশরও রাজি জনকের 
নিকট সেই শব্ব্র্ষের স্বাভাবিক অবস্থা এইরূপ 

বলিয়াছিলেন যে, উহা! তৈলধারার শ্যাঁয় অবিচ্ছিন্ন, দীর্ঘ, 
এবং ঘণ্ট|ধবনিতুল্য ।২৬-২৬ 

শব্ব্রত্মের ইহাই স্বভাব-যাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে 



বৃহ পরাশর-স্মৃতিঃ ২৭ 

প্রণবাগ্যাঃ স্থৃত। বেদাঃ প্রণবে পর্য্যবস্থিতাঃ | 
বাঙ্ময়ং প্রণবে সর্বং তম্মাৎ প্রণবমভ্যসেহ ॥২৯ 

্রহ্মার্ষং তত্র বিজ্ঞেয়মগ্িশ্চ দৈবতং মহণু। 
আগ্যং ছন্দঃ স্মরেত্ত্র নিয়োগে হাদিকর্মণি ॥৩০ 

উৎ্পপন্নমেতত্ত, যতঃ সমস্তং 
ব্যাবৃত্য তিষ্ঠেৎ প্রলয়েহপি যত্র | 

একাক্ষরেণাপি জগন্তি যেন 

ব্যাপ্তানি কোহন্ঃ পরমোহন্তি তন্মাৎ ॥৩১ 
ধ্যেয়ং ন জপ্যং ন চ পুজনীয়ং 

তম্মাম্ন দেবাদ্ বরণীয়মন্যৎ 

শব্দব্রহ্ধ বাক্যজাত নহে, উহ নিত্য পদ্দার্থ। এই নিত্য 

পদার্থ শব্রত্রহ্ম যিনি জানেন--তিনি বেদজন্ত। সমস্ত 

শব্দের মধ্যে অবস্থান করিয়া এই শবব্রহ্ধই সমস্ত 

ব্যাপিয়া আছেন। শব্ব্রদ্ধ ভিন্ন কোনও উক্তি বাক্য 
দ্বার! প্রকাশ করা যাকস না ।২৭ 

এই শব্দব্রহ্ধই গ্রণব, এই প্রণবের উপাসনা করিবে । 

হৃদয়মধ্যে এই প্রণবের উপাসনা করিয়া নাদের পরি- 

সমাপ্তি করিবে । বেদের আদি প্রণব এবং সেইভাঁবেই 

বেদ স্মৃত হয়, এই প্রণবেই বেদের অবস্থিত, বাক্যময় 

সমস্তই প্রণবে অবস্থিত বলিয়া সবদা প্রণব অভ্যাস 

করিবে ।২৮-২৯ 

রক্ষা, খষি ও অগ্নি প্রভৃতি যেসকল শ্রেষ্ঠদেবতা 
সমস্তই প্রণবে অবস্থিত জানিবে। এই প্রণব অভ্যাস 

দুস্তারসংসারপয়োধিমগ্র- 
তারায় বিষ্ণুঃ প্রণবঃ স পুজ্যঃ ॥৩২ 

উক্তমুদ্দেশতো হোতদ্ রূপমেকাক্ষরস্য চ। 

জপ্যা চ মততং দেবী গায়ত্রী সাহধুনোচ্যতে ॥৩৩ 

ইতি শ্্রীরৃহশ্পারাশরীয়ে ধর্মশান্ত্রে স্থব্রত- 

প্রোক্তায়াং স্মৃত্যাং ষট্কর্মনিরূপণে প্রণবস্বরূপবর্ণনং 
নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ 

করিবার সময়ে প্রথমে ছন্দঃ স্মরণ করিয়া প্রত্যেক কর্মের 

আদিতে নিয়োগ করিবে ।৩০ 

ষাঁহ] হইতে এই সমগ্র বিশ্ব উৎপন্ন, প্রলয়কালেও 

ধাহাকে আবুত করিয়া অবস্থান করে, যে একাক্ষর 

সমগ্র জগন্ব্যাপিয়া আছেন, তাহ হইতে শ্রেঠ আর কি 
আছে? প্রণব ভিন্ন অন্য কিছুই ধ্যেয়, জপা, পূজনীয় ও 

বরণীয় নাই। ছুস্তরসংসারসমুদ্রমগ্ন ব্যক্তিদিগের 
পরিত্রাতা সেই প্রণব-বিষু পূজনীয় ।৩১-৩২ 

সবদা 

সেই গায়ত্রী কি, এক্ষণে 

প্রসঙ্গক্রমে একাক্ষরের স্বরূপ উক্ত হইল। 

গায়ত্রীদেবীর জপ করিবে। 

তাহা বলা হইতেছে ।৩৩ 

বৃহত্পারাশরীয়ধর্মশাঙ্জে স্ব্রতপ্রোক্ত স্মৃতিশান্ধীয় বট্কর্মনিরূপণ-বিষয়ে প্রণবন্বরূপবর্ণননামক 

দুতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 



ঢত্র্বঃ অধ্যায়ঃ 
গায়ত্রীমন্ত্রপুরশ্চারণবর্ণনম্ 

গায়ত্র্যাঃ সংপ্রবক্ষ্যামি দেবধ্যাদি ক্রমেণ তু । 
অক্ষরাণাঞ্চ বিন্যাসং তেষাং চৈব তু দেবতাঃ ॥১ 

জপ্যে যথাবিধা কার্ষ্যা যথারূপা! চ সাহ্নে | 

হোমে যথা চ কর্তব্যা যথা বা! চাভিচারিকে ॥২ 
যণ্ফলং জপহোমাদৌ যদর্ঘং জপ্যতে তু সা। 
ধ্যাতব্য। চ যথ! দেবী যথাবভক্নিবোধত ॥৩ 

গায়ত্রী তু পরং তত্বং গায়ত্রী পরম! গতিঃ। 
সর্বামরৈরিয়ং ধ্যাতা সর্বং ব্যাপ্তং তয়া জগণ্ড ॥8 
উৎপগ্যতে ব্রিপাদায়াঃ পুনস্তন্তং বিশেদিদম্ । 
গায়ত্রী প্রকৃতিজ্ছেয়া ওঁকারঃ পুরুষ স্মৃতঃ ॥৫ 

এতয়োরেব সংযোগাজ্জগৎ সর্বং প্রবর্ততে | 
পাদাস্ত্রযুন্ত্রয়ো৷ বেদাস্তেষু তত্বাক্ষরাণি চ ॥৬ 

চতুর্থ অধ্যায় 

গায়ত্রী-মন্ত্রের পুরশ্চরণ বর্ণন 
এক্ষণে ক্রমশঃ গায়ত্রীর দেবতা, খষি, অক্ষরের 

বিচ্যাস, অক্ষরের দেবতা প্ররভৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে 

বলিব। সেই গায়ত্রীর জপে, অর্চনায়, হোমে ও অভিচাঁর 

( উচ্চাটন-বশীকরণ ) কর্মে যে প্রকার বিধি অবলম্ন করা 

কর্তব্য, জপ, হোম প্রভৃতি ক্রিয়ানুষ্ঠানে যেই প্রকার 
ফলপ্রাপ্তি ঘটে, ষে প্রয়োজনে সেই গায়ত্রী জপ করা 

হয়, যে প্রকারে সেই দেবীর ধ্যান করা উচিত, তাহা 

যথাক্রমে অবগত হও ।১-৩ 

গায়ত্রীদেবী পরম তন ও পরম গতি । সমস্ত দেবতা 

এই দেবীকে ধ্যান করিয়া! থাকেন, ইনি সমগ্র বিশ্ব 

ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন । ত্রিপদা গায়ত্রী হইতে 

এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়, আবার সেই গায়ত্রীতেই প্রবিষ্ট 

হয় অর্থাত লীন হয়। গায়ন্রী প্রকৃতি এবং ওঁকার পুরুষ 
বলিয়া কথিত, এই উভয়েরই সংযোগে সমগ্র জগত স্ষ্ট 

হয়। এই গাযত্রীতে তিনটি পাদ, খক, যজুঃ ও জাম 

চতুবিংশতিরেবাস্াং তৈহি ব্যাপ্তমিদং জগ । 
আদায় চেকং প্রথমং তু পাদ- 

মুগেভ্য। দ্বিতীয়ং তু তথ। যজুর্ভ্যঃ। 

সান্স্তৃতীয়ং তু ততোইভবহ সা 
সাবিত্রি দেবী স্বয়মেব সর্গে ॥৭ 

দৈবত্যমন্তাং সবিতাস্তুরা চ্্য- 
শ্ছন্দোহপি গায়ত্রমভূচ্চ তম্যাঃ | 

বিশ্বস্ত মিত্রো ছ্বিজরাজো পুজ্যো 
মুনিনিয়োগস্ত জপাদিকেঘু ॥৮ 

অস্থাং তৃ তস্ব্াক্ষরবিংশতিস্ত 

চত্বারি পাদত্রিতযং তু দেব্যাম্। 

ভূরাদিভিস্তিস্থভিঃ সংপ্রযুক্তং 

সোক্কারমেতদ্ বদনঞ্চ তন্যাঃ ॥৯ 

এই তিন বে, সেই বেদত্রয়ে চতুবিংশতি পরম 
অক্ষর, সেই অক্ষর সমুহ দ্বারা এই বিশ্ব ব্যাণ্ড। 

খগ্বেদ হইতে গৃহীত একপাদ--যাহা পায়ত্রীর 
প্রথম পাঁদ, যজুর্ধেদ হইতে গৃহীত একপাদ-_যাহ। 

দ্বিতীয় পাদ, সামব্দে হইতে গৃহীত একপাদ-_যাহা। 

তৃতীয় পাদ । স্থ্টি-কালীন গায়ত্রীদেবী এই ত্রিপাঁদ হইতে 

স্রয়ং উৎ্পন্না হন ।৪-৭ 

খষি, ছন্দং ও দেবতা বিনিয়োগ করত জপাদি কাধ্যে 

প্রবৃত্ত হইবে । গায়ত্রী-জপে দেবতা, ছন্দ; ও খষি কি, 

তাহাই বলিতেছেন। গায়ত্রী-জপে দেবগণবন্দ্য সবিতা 

দেবতা, ছন্দঃ গায়ত্রী ও ঘিজরাঁজবৃন্দবন্দ্য বিশ্বীমিত্রমুনি 
খষি। জপাদিতে ইহাদের বিনিয়োগ করিবে ।৮ 

এই গায়ত্রীতে চতুবিংশতি পরম অক্ষর এবং 
তিনটি পাদ আছে। ওঁকারের সহিত ভূঃ, ভূবঃ ও স্বঃ 
ব্রিমহাব্যাহতি ষেই গায়ত্রীদেবীর বদন ( অগ্রভাগ )1৯ 

কোন কোনও বেদপারগ সাবিত্রীদেবীকে অগ্সি- 

সস 



বৃহৎ পরাশর-্মৃতিঃ ২৯ 

কেচিদ্ধুতাশং বদনং বদস্তি 
সাবিত্রিদেব্যাঃ শ্রুগতিতত্তববিজ্ঞাঃ | 

ইদণ্ বক্ত.ং সকলামরাণা- 
মিত্যেতয়া ব্যাপ্তমশেষমেতৎ ॥১০ 

ভূরাদিকেন ত্রিতযেন পাদং 
পাদঞ্চ 

প্রাণাদিকেন ব্রিতয়েন পাদং 
পাদৈক্্িভিব্যাপ্তমশেষমস্যাঃ ॥১১ 

যস্তর্ষমস্যা দ্বিজ! বেত্তি পাদং 
স বেত বিদ্বন পরমং পদং তু 

ব্যাপ্তিঃ পরাহস্যাঃ মকলাপি চৈষা 
যে বেত্তি চৈনাং স তু বিভ্তমঃ স্তাহ ॥৯২ 

গায়ত্রীং যো! ন জানাতি জ্ঞাত্বা নৈব উপাসয়ে। 
নামধারকমাত্রোহসৌ ন বিপ্রো বুষলো হি সঃ ॥১৩ 
কিং বেদৈঃ পঠিতৈঃ সর্বৈঃ সেতিহাস-পুরাগকৈঃ। 
সা্গৈঃ সাবিত্রিহীনেন ন বিপ্রত্বমমবাপ্যতে ॥১৪ 

বেদত্রিতযেন চাস্থাঃ | 

মুখ বলিয়া থাকেন। সমস্ত দেবতারও অশ্লিই মুখ 
এই সাবিক্রীদেবীই অখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন ।১০ 

ভূঃ ভূবঃ ও স্ব এই ত্রিতয়ে একপাদ, খক, যজুঃ ও ; 

সাম এই বেদত্রয়ে একপাদ, প্রাণ অপান ও ব্যান এই 
ব্রিতয়ে একপাদ,_সাবিত্রীদেবীর এই ত্রিপাদে সমগ্র 
বিশ্ব পরিব্যাপ্ত 1১১ 

হে বিদ্বন দ্বিজ! যিনি সাবিত্রীদেবীর চতুর্থ পাদ 

জানিতে পারেন, তিনি পরব্রহ্ধকে জানিলেন। সমগ্র 
বিশ্বে এই সাবিত্রীদেবী পরা-বিষ্ভারূপে ব্যাপিয়া আছেন 

--ইহাযিনি জানিতে পারেন, তিনি জ্ঞানবান্গণের 
অন্যতম বলিয়া! কথিত হন ।১২ 

যে বিপ্র গায়ত্রী জানে না অথব! জানিয়াও 

উপাসনা করে না, এ ব্যক্তি বিপ্রনীমধারীই বটে বস্তুতঃ 
পক্ষে সে শূদ্ররূপে গণ্য হয় ।১৩ 

ইতিহাস, পুরাণ ও সমগ্র অঙ্গদহ বেদপাঠ করিলে 

সাবিত্রীহীন ব্যক্তির কি হইবে? সে বিপ্রত্ব লাভ 
করিতে পারে না (অর্থাৎ পাবিত্রী উপাসনায় বিরত 
ব্ক্কির বিপ্রত্বলাভ় কখনও হয় না; এ ব্যক্তি ধদি সমগ্র 

গায়ত্রীমেব যে জ্ঞাতা সম্যগভ্যনতে পুনঃ | 
ইহামুত্র চ পুজ্যোহসৌ ব্রদ্মলোকমবাপু,য়াৎ ॥১৫ 
গায়ত্রী চ তথা বেদী ব্রদ্মণ! তুলিতাঃ পুরা । 
বেদেভ্যোহপি ষডগ্গেভ্যো গায়ত্র্যতিগরীয়সী ॥১৬ 
যদক্ষরেধু দৈবত্যং চতৃবিংশতিষুচ্যতে | 
সন্ন্যাসং যদ্ধিবোধেন কুর্বন্ ত্রন্গত্বমাপু,যাৎ ॥১৭ 
জানীয়াদক্ষরং দেব্যাঃ প্রথমং ত্বাশুশুক্ষণযূ। 
প্রভঞ্জনং দ্বিতীয়ং তু তৃতীয়ং শশিদৈবতম্ ॥১৮ 
খিছ্যুত্চ তৃরীয়ং তু পঞ্চমং তু বস চ। 
ষষ্ঠং তু বারুণং তন্বং সপ্তমং তু বৃহস্পতেঃ ॥১৯ 
পার্জন্যমষ্টমং তত্ব নবমং চেন্্রদৈবতদ্ | 
গান্ধর্বং দশমং বিগ্াত্্াষ্রমেকাদশং তথা ॥২০ 

মৈত্রাবরুণমন্যদ্ বৈ তথ! পুক্ঃন্্রয়োদশম্ | 
চতুর্দশং স্থরেশন্ত প্রাগিদং ব্রচ্মণঃ স্মৃতম্ ॥২১ 

মরুদৈবতকং জ্বেয়ং পঞ্চদশং বদক্ষরমূ। 
পৌম্যঞ্চ ঘোড়শং তত্বং তথা চাঙ্গিরসং পরম্ ॥২২ 

ইতিহাস, পুরাণ ও সমস্ত অঙ্গসহ পুর্ণবেদ পাঠ করে, 
তাহা হইলেও সে বিপ্রত্বলাভের অধিকারী হয় ন।)। 

যিনি গায়ত্রী জানিয়া৷ পুনঃ পুনঃ তাহার অভ্যাস করেন, 

তিনি ঈহলোকে পূজনীয় ও পরলোকে ব্রন্ধলৌক 
প্রাপ্ত হন।১৪-১৫ 

পুরাকালে ব্রহ্মা তুলাদণ্ড দ্বারা বেদ ও গায়ত্রীকে 
পরিমাণ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যড়ঙ্গবেদ 

অপেক্ষা গায়রী অধিক পরিমাণে গরীয়সী । এই গায়ত্রীর 
চতুবিংশতি অক্ষরের প্রতি অক্ষরেই দেবতা কথিত হইয়াছে 

এবং এই গায়ত্রী সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিলে সম্যাস 
করিতে করিতে অর্থাৎ সমস্ত তুচ্ছ মাঁয়িক বস্তু পরিত্যাগ 

করিতে করিতে ব্রহ্মত্বপ্রীপ্তি হয় ।১৬-১৭ 

সাবিত্রীদেবীর প্রথম অক্ষরের দেবতা আশুশুক্ষণ 
অর্থাৎ অগ্নি, দ্বিতীয় অক্ষরের প্রভগ্ুন (বাস্ধু বিশেষ), 
তৃতীয় অক্ষরের চন্দ্র, চতুর্থ অক্ষরের নিছ্যুৎ, 

পঞ্চম অক্ষরের যম, বষ্ঠ অক্ষরের বরুণ, সপ্তম অক্ষরের 
বৃহস্পতি, অষ্টম অঙ্গরের পর্জজন্ত ( আকাশাধিপতি ), 

নবম অক্ষরের ইন্দ্র দশম অক্ষরের গন্ধ, 



রী আর্ধ্য-শাস্তা 

বিশ্বেষাং চৈব দেবানামফ্টাদশমথাক্ষরমূ | 
অশ্বিনোশ্চোনবিংশং তু বিংশং প্রজাপতেবিছুঃ ॥২৩ 

একবিংশং কুবেরম্য দ্বাবিংশং শঙ্করহ্ চ। 
এয়োবিংশং তথা ব্রাহ্গং চাতৃবিশং তু বৈষ্ণবম্ ॥২৪ 
ইতি জ্ঞাত্বা দ্বিজঃ সম্যক সর্বাশ্চাক্ষরদেবতাঃ | 

কুর্বন জপাদিকং বিপ্রঃ পরং শ্রেয়োহধিগচ্ছতি ॥২৫ 

পাদান্ুষ্ঠাদি মুর্দান্তমাতবুনে! বপুষি ম্যসে | 
অক্ষরাণি চ সর্বাণি বাঞ্চন্ ব্রন্মত্বমাত্বানঃ ॥২৬ 

পাঁদাঙ্ুষ্ঠযুগে ত্বেকমেকৈকং গুল্ফযোদয়োঃ | 
জানুনোশ্চ দ্বয়োরেকমেকমুরুকযোদ্বয়োঃ ॥২৭ 
গুহ কট্যাং তঘৈকৈকমেকৈকং জঠরোরসোঃ। 
স্তনদ্বয়ে তথৈকং তু ন্যসেদেকং গলে তথা ॥২৮ 

একাদশ অক্ষরের সুর্য, দ্বাদশ অক্ষরের মৈত্রীবরুণ, 

ত্রয়োদশ অক্ষরের পৃষা, চতুর্দশ অক্ষরের স্থরতেষট ব্রহ্মা, 

পঞ্চদশ অক্ষরের বায়ু, ষোড়শ অক্ষরের লোম, সপগুদশ 

অক্ষরের অঙ্গিরাঃ, অষ্টাদশ অক্ষরের বিশ্বেদেব, উনবিংশ 

অক্ষরের অশ্বিনীকুমীরদ্বয়। বিংশ অক্ষরের প্রজাপতি, 

একবিংশ অক্ষরের কুবের, গ্বাবিংশ অক্ষরের শিব, 

ত্রয়োবিংশ অক্ষরের ব্রহ্মা এবং চতুবিংশ অক্ষরের দেবতা 

বিষু বলিয়া জানিবে ।১৮-২৪ 
সাঁবিত্রীর্দেবীর পূর্বোক্ত অক্ষর-দেবতাসমূহকে সম্যক্ 

অবগত হুইয়া জপ করিলে ব্রাহ্মণ পরম শ্রোয়ঃ প্রাপ্ত 

হইয়া থাকেন ।২৫ 

্রহষত্ব-লাভেচ্ছ পুরুষ পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ হইতে 

শিরোদেশ পর্যন্ত স্বীয় সর্ধাঙ্গে এই চতুর্দশ অক্ষর ন্যাস 

করিবে ।২৬ 

অঙ্গে আক্ষরন্যাস-প্রণালী উক্ত হইতেছে। 
পাঁদদ্বয়ের দুই অঙ্গুষ্ঠে এক এক অক্ষর, গুল্ফদ্বয়ে এক 

এক্ অক্ষর, জানুদ্ধয়ে এক এক অক্ষর, উরুদ্ধয়ে এক এক 

অক্ষর, গুহে এক অক্ষর, কটিদেশে এক অক্ষর, জঠরে 

এক অক্ষর, বক্ষোদেশে এক অক্ষর, স্তনে এক অক্ষর, 

গলে এক অক্ষর, মুখে এক অক্ষর, তালুদেশে এক অক্ষর, 

বাক্তে, তালুনি দৃক্-শ্রচত্যোশ্চভুর্ঘেকৈকমেব চ। 
ভ্রুবোর্মধ্যে ততৈকং তু ললাটে চৈকমেব হি ॥২৯ 

যাম্য-পশ্চিম-লৌম্যেু একৈকমেকমূর্ধনি। 
গায়ত্রীন্যস্তপর্বাঙ্গে গায়াত্রীবি প্র উচ্যতে ॥৩০ 

লিপ্যতে ন স পাপেন পন্মপত্রমিবাস্তস। | 

প্রোজ্জঃ প্রণববিন্যাসো ব্যাহৃতীনামথোচ্যতে ॥৩১ 

সপ্তাপি ব্যাহৃতীর্্যস্াঃ সর্বদেহে জপাদিষু। 

ভুলেণকং পাদয়োন্যস্ত ভূবলোকং তু জানুনোঃ ॥৩২ 

স্বলেণকং কটিদেশে তু নাভিদেশে মহস্তথ।। 

জনলোকং তু হৃদয়ে কদেশে তপস্তথা ॥৩৩ 

ভ্রবোললাটসন্ধ্যোস্ত সত্যলোকঃ প্রতিঠিতঃ। 

হিরগ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রন্মনিষলম্ ॥৩৪ 

চক্ষুতে এক অক্ষর; কর্ণে এক অক্ষর, জযুগলমধ্যে এক 

অক্ষর, ললাটে এক অক্ষর, ডানদিকে এক অক্ষর, 

পশ্চাদ্দিকে এক অক্ষর, বামদিকে এক অক্ষর ও মন্তকে 

এক অক্ষর ন্যঠান করিবে। যেবিপ্র পুরোক্ত প্রকাঁরে 

সর্বাঙ্গে গায়রীদেবীকে ন্যস্ত করেন, তাহাকে গায়ত্রী-বিপ্র 

বলিয়া অভিহিত করা হয়।২৭-৩০ 

পদ্মপত্স্থ জল যেরূপ পক্সপত্রে থাকিয়াও তাহার 

সহিত অঙ্গাজিভাবে যুক্ত থাকিতে পারে না, সেরূপ 

পূর্বোক্ত প্রকারে যিনি সর্বাঙ্গ গায়ত্রীর অক্ষরসমূহ গ্যাস 

করেন, তিনি পাঁপে লিপ্ত হন না। প্রণব-বিশ্যাস বলা 

হইয়াছে । এক্ষণে ব্যাহ্ৃতি-বিগ্যাস সম্বন্ধে বলা 

হইতেছে ।৩১ 

জপাদি সকল কার্যে সর্বদেহে সপ্তব্যাহৃতি শ্যাস 

করিবে। পাদদ্য়ে ভূল, জানুদ্বয়ে ভুবলেক, কটি- 
দেশে স্বলেণক, নাভিদেশে মহলোক, হৃদয়ে জনলোক, 

কখদেশে তপোলোক, জ্র এবং ললাটের সন্গিস্থলে সত্যলোক 

প্রতিঠিত আছেন। হিরগ্য়নামক শ্রেষ্ঠ কোশে নিক্ষল 

বিরজব্র্ধ আছেন। ব্রহ্ষজ্ঞগণ যাহাকে “তত বলিয়া 

থাকেন, জ্যোতিষ্ষসমূহের সেই শুদ্ধ জ্যৌতিঃ সবিতদেবের 

বরণীয় তেজঃ জামিতেছি, তিনি আমাদের বুদ্ধিকে 

বরঙ্গাত্বে প্রেরণ করুন। ছন্দঃ, দেবতা, খাষি, বিনিয়োগ 



বৃহ পরাশর-্মৃতিঃ ৩১ 

তচ্ছুদ্ধং জ্যোতিষাং জ্যোতিন্তদ্ যদাত্মবিদে। বিছুঃ। অক্ষমাল! প্রকর্তব্যা প্রশস্তা চোতুরোত্তরা | 
দেবস্া সবিভুর্ভর্গে। বরেণ্যং চৈব ধীমহি ॥৩৫ অভাবে ত্বক্ষমালায়া কুশগ্রস্থ্যাথ পাণিনা ॥৪২ 
তদম্মাকং ধিষে যস্ত ব্রহ্মত্বে চ প্রচোদয়াশু। ঘথ। কথঞ্চিদগণয়েৎ সসঙ্খ্যং তন্ভবেদ্ যথা । 

ছন্দোদৈবতমার্ষঞ্জ বিনিয়োগঞ্চ ব্রা্মণম্ ॥৩৬ প্রণবে৷ ভূভুবিঃ দ্বশ্চ পুনঃ প্রণবসংযুতম্ ॥৪৩ 
মন্ত্র পঞ্চবিধং জ্ঞাত্বা দ্বিজঃ কর্ম স্মাচরেহ | অস্ত্যোহস্কারনমাধুক্তাং মন্যতে মুনয়োহপরে | 

স্বরতো বর্ণতশ্চৈব পরিপূর্ণ ভবেদ্ যথা ॥৩৭ প্রণবোহস্তে তথা চাদাবাহুরন্যে জপে ক্রমম্ ॥৪৪ 
হ্ীনং ন বিনিষুপ্তীত মন্ত্র তু মাত্রয়াপি চ। আদাবেৰ তৃ চোষ্কার আবৃক্তাবাদিকোহন্ততঃ | 

তদাছ্যঞ্চ তদন্তঞ্চ কুর্ধ্যাৎ প্রণবসম্পুটমূ ॥৪৫ 
আছ্ান্তরক্ষিতাং কুরধ্যাদিতি পরাশরোহব্রবীণু | 
যো ন বাঞ্তি সন্তানং মোক্ষমিচ্ছতি কেবলম্ ॥৪৬ 
প্রত্যোস্কারমদৌ কৃুর্বন্নক্ষরং মোক্ষমাপ্নু যা । 

দেবতায়তেন কুর্য্যাজ্জপং নদ্ঠাদিকেষু চ ॥৩৮ 

আশ্রমেধু যতীনাং বা গোষ্ঠে বা স্বগৃহেহপি বা । 
চতুম্ব্তিমপুর্বেষু হ্যন্তযাদিক্রমেণ তু ॥৩৯ 
দশগুণং সহত্রং স্তা ফলং বিষ্ণাবনস্তকম্। অক্ষর প্রাতিলোম্যেন পোস্কারেণ ক্রমেণ তু ॥৪৭ 
অপ্সমন্পে জপং কৃর্ধ্যাৎ সসঙ্খ্যং তন্ভবেদ্ যথা ॥8. কট্কারান্তঞ্চ কুবাত প্রেচ্ছন্নরিবধং বুধঃ 
অসংখ্যমাস্থরং /7557/58 ূ হোমে চাপি পঠন্ কুর্ধ্যাৎ প্রণবাবর্তনং স্বিজঃ | 
স্কাটিকেন্দ্রাক্ষ-রুদ্রাক্ষৈ? পুত্রজীবসমুদ্ভীবৈঃ ॥৪১ অভিপ্রেতার্ঘথহোমাদৌ স্বাহান্তং তামুদীরয়েও ॥৪৮ 

পিপাসা জা পপি াপাা? শা ০ পিসি তল পাপন চক 

ও ব্রাহ্মণ এই পথণঙ্গবিশিট এবং স্বর ও বর্ণে পরিপূর্ণ ভূভূবিঃ স্বঃ ততপরে প্রণব সংযুক্ত করিয়া জপ উহিবে। 

মন্ত্রজানিয়া দ্বিজ কন্মানুষ্ঠান করিবে ।৩২-৩৭ কোনও কোনও মুনি মনে করেন যে, গায়ত্রীর অস্ত 
মাত্রাবিহীন মন্ত্রও কণ্মে বিনিয়োগ করিবে না। ওঁকার যুক্ত করিবে, (এই কথা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন 

দেবতার আয়তনে, নগ্ভাদি তীথক্ষেত্রে, যতিগণের হয় যে, মধ্যে প্রণব উচ্চারণ করিবে না)। অন্যান্য 

আশ্রমে, গোষ্ঠে অথবা স্বগৃহে জপ করিবে। শ্থানভেদে : অনেক মুনির মতে-_জপকালে আদিতে ও অস্তেতে 
জপফলের গুণাধিক্য দেখাইতেছেন__ন্বগৃহে জপ ; প্রণব উচ্চারণ করিবে ।৩৮-৪৪ 
অপেক্ষা দেবতায়তনে জপের ফল দশগুণ বেশী, নগ্ভাদিতে | উচ্চারণের আদিতে গুঁকাঁর ও অন্তে ওুঁকার স্থাপন 

সহত্গুণ এবং বিধুঃগৃহে জপ করিলে অনন্ত ফল হইয়া । করিবে। এইভাবে প্রণব সম্পূটিত করিয়া গায়ত্রী জপ 
থাকে। জল-সমীপে জপ করার অময়ে সংখ্য। নির্দিষ্ট ! করিবে । মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন ষে, গায়ত্রীর 

করিয়া জপ করিতে হইবে। সংখ্যা নির্দিষ্ট না রাখিয়া আদিতে এবং অন্তেতে প্রণব স্থাপন করিবে । ঘিনি 

যে জপ করা হয়, তাহা! আম্থর জপ বলিয়া কথিত । সন্তান বাঞ্চা করেন না, কেবল মোক্ষই বাঞ্ছ। করেন, 
হওয়ায় জপসংখ্যা অবশ্যই গণনা করিবে । স্ফটিক, | তিনি ওঁকার স্থাপন করিয়া অক্ষরের ব্যতিক্রম করত 

ইন্দরক্ষ (কাটা জামির গাছ) রুদ্রাক্ষ ও পুত্রজীব (জীয়াপুত), ক্রমশঃ প্রত্যোঙ্কার স্থাপন করিয়া অক্ষরমোগ্ষ 
এই কয়েকটি দ্রব্য দ্বারা জপমাল প্রস্তুত করিবে। ৰ (পুনরাবৃত্তিহীন মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।৪৫-৪৭ 

ইহাদের মধ্যে পর পর প্রশস্ত অর্থাৎ স্টিক অপেক্ষা: জ্ঞানীব্যক্তি অরি-বধের জন্য গায়ত্রীর অস্তে ফট্ 
ইন্দরাক্ষ, তদপেক্ষা কুদ্রাক্ষ, তদপেক্ষা পু্রজীব প্রশস্ত । ; উচ্চারণ করিবে । হোমকার্ধ্েও প্রণব আবন্তিত করিয়া 

জপমালীর অভাব হইলে কুশের মধ্যে গ্রশ্থি তৈয়ার ; গায়ত্রী উচ্চারণ করিবে। অভিপ্রেত কার্য সিদ্ধির জন্য 

করিয়া হস্তারা যে কোনও প্রকারে গণনা করিবে হোমাদি অনুষ্ঠানে অস্তে স্বাহাশব্দ নিযুক্ত করিয়া 
যাহাতে সংখ্যার মহিত জপ হয়। প্রথমে প্রণব, তত্পর গায়ত্রী উচ্চারণ করিবে ।৪৮ 



৬২ আধ্য' শান 

ংকীর্ণতাং যদা পশ্থেদ্ রোগাদ্ বা দ্বিষতোহপি বা। 
তদা জপেচ্চ গায়ত্রীং সর্বদোষাপনুত্য়ে ॥৪৯ 
রুদ্রজাপ্যানি কাধ্যাণি সুক্তঞ্ণ পুরুষস্ চ। 
শিবসংকল্পজাপ্যঞ্চ সর্বং কৃর্ধ্যাদ্ বিধানতঃ ॥৫০ 

জপ্যানি স্বস্তি পাপানি শ্রেয়ো দছ্যস্তদধিনামূ। 
অতো জপং সদা কুর্য্যাদ্ ষদিচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ ॥৫১ 

দ্রুপদাং বা জপেদোবীমজপাং জন্বুকাং তথা । 
গ্রণবঞ্চ সদাভ্যস্তেদ্ যদি ব্রন্ষত্বমিচ্ছতি ॥৫২ 

প্রাণানামযুতাভ্যাঞ্চ তথ! ষোড়শভিঃ শতৈঃ। 
পুংসো গচ্ছত্যহোরাত্রং তৎলংখ্যামজপাং বিছুঃ ॥৫৩ 
রবিমগুলমধ্যন্থে পুরুষে লোকসাক্ষিণি। 
সমপিতং ময়! চেদং সুর্যাখ্যে ব্রক্ষণ$ পদে ॥%8 
ন জপ্যং প্রসভং কুর্য্যাৎ প্রসভং স্বস্তি রাক্ষনাঃ। 
ব্রাহ্মণ! ভাগধেয়াস্ত তেষাং দেবো বিধিক্রমঃ ॥৫ 

ন্্পপাল। 2 পপ ্পস্পাাশিশিশ শশী 

রোগ বা শত্র হইতে যখন মন সঙ্কীণ হইয়া পড়ে, 

তখন এই সঙ্কীর্ণতারূপ সর্বদৌষাপনোদনের জন্য গায়ত্রী 
জপ করিবে ।৪৯ 

রুদ্রাধ্যায়, পুরুষসূক্ত ও শিবসঙ্ল্পমন্ত্র যথাঁবিধি জপ 
করিবে । জপ পাঁপরাশি নষ্ট করে এবং মঙ্গলীথিগণকে 

ম্গলজনক ফল প্রদান করে। অতএব আত্ম- 

শুভাঁকাতিক্ষগণ সর্বদা জপ করিবে ।৫০-১১ 

বরহ্মাত্বলী ভেচ্ছ, পুরুষ ত্রপদা, অজপা ও জন্ুকা জপ 

করিবে এবং সবদা প্রণবকে জানিতে চেষ্টা করিবে 1৫২ 
প্রতিদিন অহৌরাত্র একুশহাঁজার ছয়শতবার পুরুষের 

গ্রাণবায়ুর আগম ও নিগম হয়, এই আগম-নির্গম- 
সংখ্যাই অজপা-নামে কথিত 1৫৩ 

রবিমগুলমধ্যস্থ লোকসাক্ষি-পুরুষ সূষ্যনামক ব্রদ্ধার 
পদে আমি ইহা! অর্পণ করিলাম। হঠাৎ জপ করিবে 
না। হঠাৎ জপ করিলে রাক্ষসগণ তাহ নষ্ট করিয়া 
প্য়। ব্রাক্ষণগণ যে জপ করিবেন, সেই জপজনিত 

ফল্পভাঁগীও তাহার! অবশ্যই হইবেন; কিন্ত জপ করিবার 
সময়ে তাহাদিগকে শান্দ্ীয় বিধির বিহ্তি ক্রমের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে ।৫৪-৫৫ 

উপাংশু তু জপং কৃর্ধ্যাদ্ ব্রাহ্মণো বাথ মানসমূ। 
বিবৃতোষ্ঠমুপাংশুঃ স্যাদ্দচলোষ্ঠং তু মানসমূ ॥৫৬ 
দ্বিবিধস্ত জপঃ প্রোক্ত উপাংশুর্মানসস্তথ। | 
উপাংশু স্যাচ্ছতগুণঃ সাহভ্রো মানস; স্মৃতঃ ॥৫৭ 

উপাংশুজপযুক্তস্ত মানলে চ রতস্তথা। 
ইহৈব যাতি বৈধস্তরমিতি পরাশরোহব্রবীৎ ॥৫৮ 
বিধিষজ্ঞাঃ পাপযজ্ঞা! যে চান্যে বহবে৷ মখাঃ| 

নর্বে তে জপবজ্ঞস্ত কলাং নাহ্ন্তি যোড়শীম্ ॥৫৯ 

জপ্যেনৈকেন দিদ্ধেন কিং ন দিদ্ধং ভবেদিহ। 
কুর্্যাদন্যান্ন বা কুর্ধ্যা্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥৬০ 
শতেন জন্মজনিতং সহজ্েণ পুরা কৃতম্ । 

অযুতেন ত্রিজন্মোথথং গায়ত্রী হস্তি পাতকম্ ॥৬১ 
দশভির্জম্মজনিতং শতেন তু পুরা কৃতম্। 
সহশ্রেণ ব্রিজম্মোণ্থং গায়ত্রী হস্তি পাতকম্ ॥৬২ 

নট লা সস পি ৯০০ আস 

ব্রাহ্মণ উপাংশু অথবা মানস জপ করিবে। ওঠ 
বিবৃত করিয়া জপ করার নাম উপাংশু জপ এবং ওষঠচালন 
না করিয়া জপ করার নাম মানস জপ 1৫৬ 

জপ দ্বিবিধ--উপাংশু ও মানস। উপাঁংশু জপ 

করিলে শতগুণ ও মানস জপ করিলে সহশ্রগুণ ফল 

হয়।৫৭ 

পরাঁশর মুনি বলিয়াছেন যে, উপাংশু এবং মানস 

জপে রত ব্যক্তি ইহলোকেই ব্রন্ষত্ব প্রাপ্ত হ'ন। বিধি- 

বোধিত যন্ত্র, পাকষজ্জ প্রভৃতি যে সমস্ত বন্থবিধ 

যঙ্ঞ আছে, সে সমস্ত যজ্ঞ জপযজ্জের ষোলভাগের 

একভাগেরও তুল্য নহে ।৫৮-৫৯ 

একটি মাত্র সিদ্ধমন্ত্র জপ করিলে উপকারী ব্যক্তির 
সমত্তই সিদ্ধ হয়, তাহার কিছুই আর অসিদ্ধ থাকে না। 
অন্য কোনও জপ করুন আর নাই করুন, সেই জপকৃৎ 
ব্যক্তি শে্ট ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হন ।৬০ 

শতবার গায়ত্রী অপ করিলে ইহজন্মজনিত, সহ্ত্রবার 
জপ করিলে পূর্ধজন্মকৃত, অযুতসংখ্যক জপ করিলে 
ব্রিজন্মকৃত পাপ নষ্ট হয় ।৬১ 

পুরাকৃত দশজন্মাজ্দিত পাপ শতসংখ্যক গায়ক্রীজপ 



বৃহ পরাঁশর-স্যৃতিঃ 

অম্মিন কলৌ চ বিদ্ধ! বিধিবহ কর্ম য় কৃতমৃ। 
ভবেদ্দশগুণং তদ্ধি কৃতাদেযুগতো প্রুবম্ ॥৬৩ 

ন চ তচ্ছক্যতে কর্তূং মন্ত্রান্ায়েহস্থয দূষণাত | 
অবথার্থকৃতাৎ পাঠাৎ মন্ত্রসিদ্ধির্গরীয়সী ॥৬৪ 

ন চ ক্রমম চ হসন্ন পার্শমবলোকয়ন্্। 

নান্যসক্তে। ন জল্পংশ্চ ন চৈবোধ্বশিরস্তথ। ॥ 5৫ 

নাজ্ঘিণা গীড়য়েৎ পাদং ন চৈব হি তথা করমৃ। 
নৈবংবিধং জপং কৃর্ষ্যান্ন চ সধগলয়ে করমূ ॥৬৬ 
গ্রচ্ছন্নানি চ দানানি জ্ঞানঞ্চ নিরহংকৃতম্। 

জপ্যানি চ স্থগুপ্তানি তেষাং ফলমনস্তকমূ ॥৬৭ 
ঘ এবমভ্যসেন্সিত্যং ব্রাহ্মণঃ সংযতেক্দ্ি়ঃ | 

সব্রঙ্গলোকমাপোতি তথা ধ্যানার্চনাদপি ॥৬৮ 

দ্বার! নম্ট হয়। নিজন্মাজ্জিত পাপ সহক্সর গায়ত্রীজপ 

দ্বারা নষ্ট হয়।৬২ 
এই কলিযুগে বিদ্বান ( বেদপারগ ) ব্যক্তি বিখি 

অনুসারে যে কম্ম করেন, তাহা সত্যাদি ত্রিযুগের কৃত- 
কর্মের দশগুণের সমান ইহ নিশ্চিত জানিবে 1৬৩ 

মন্্রী্নায়ে (বেদে ) বিধিবিহীন কন্ম নিন্দিত হওয়ায় 

বিধিবিহীন কন্ম করিতে পারা যায় না। অধথার্থ পাঠ 

অপেক্ষ। মন্্রসিদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব শাঙ্তে উক্ত হইয়াছে ।৬৪ 
চলিতে চলিতে, হাসিতে হাসিতে, পার্থ অবলোকন 

করিতে করিতে, অন্যবিষয়ে মাসক্ত হইয়া, জল্পনা করিতে 

করিতে, উদ্ধীশির হইয়া, এক পায়ের দ্বারা অন্য পা পীড়ন 

করিয়া, এক হাত দ্লার। অন্য হাত পীড়ন করিয়া এবং হাত 

নাড়াচাঁড়! করিতে করিতে জপ করিবে না ।৬৫-৬৬ 

ধীহাদের দাঁন প্রচ্ছন্ন, জ্ঞান অহঙ্কারশুন্য ও জপ 
হ্গোপ্য, তাহারা অনন্ত ফল লাঁভ করেন ।৬৭ 

ষে ব্রাহ্মণ সংঘতেন্দ্রিয় হইয়া! নিত) এই প্রকার 

জপ অভ্যাস করেন, সেই ব্রাঙ্মণ ব্রহ্মোলোক প্রাপ্ত হ'ম ; 
আবার পরমেশ্বরের ধ্যান অর্চনা করিয়াও ব্রঙ্ধলোক- 
প্রাপ্তি হয়।৬৮ 

অনন্তর আন্য কথ! বিশেষভাবে বলিব। পিতামহ 

কি ভাবে গায়ত্্রীয়, ধ্যান লাভ করিয়াছিলেন? একদা 
৫ 

৩৩ 

অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি যথ। তাতপিতামহঃ | 

লন্ধবান্ বেধসঃ পুষ্ঠাদ্ গায় ত্রীধ্যানমুন্তমঘ্ ॥৬৯ 
যদক্ষরেষু যন্র্ণং যত্র ষত্র চ যঃ স্মরেত। 
নফলং লভতে কৃত্বী যথা তন্তাঃ সম্নম্ ॥৭০ 

ত€ প্রকৃতি; স ম্বাতং নিকারে। বুদ্ধিরেব চ। 

তুরিত্যেতদহংকারং ব্বশব্দং বিদ্ধি পাপহ্ম্ ॥৭১ 

০রম্পর্শং তু পি রূপঞ্চ স্মংরমং গন্ধমত্র ভ। 

০ শ্রোত্রং ০দ ত্রচং বা হু চক্ষুঃ স্থ্য রলনা তথা ॥৭২ 

খী নানা চম বাচা চ হি হত্তৌ শি চ পাদ্দ্বয়মূ। 

০ষা উপস্থং মুখং ০ষা। হুন্যো। নঃ খং প্র কারমারুতম্ ॥ 

চা তেজে! দ জলং স্াণড ্ম। গায়ত্র্যাস্তত্বচিন্তনমূ। 

চত্ুবিংশতিতত্বানি প্রত্যেকমক্ষরেষু যঃ ॥৭৪ 

পিতামহ ব্রহ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্ধা তাহাকে 

গায়ত্রীর উন্তম ধ্যান বলেন। এইভাবে পিতামহ 

গায়ত্রীর ধ্যান লাভ করেন। যেয়ে অক্ষরে ষেধে বর্ণ, 
যেখানে যেখানে যাহা যাহা স্মরণ করা উচিত, যাহা 

যাহা স্মরণ করিয়া যেয়ে ফল লাভ হয় এবং তাহার 

অঙ্চনার বিধি যে প্রকার, (তাহা বিশেষভাবে বলিব )। 

১৩০১-৭ ৩ 

গায়ত্রীর প্রতিটি অক্ষরের অর্থ বল। হইতেছে। 
তৎ শব্দের অর্থ প্রকৃতি, স_স্বাত, বি-_বুদ্ধি, তু 

অহঙ্কার, ব__পাপনাশক, রে-স্পর্শ, শি-রূপ, কং__ 
রস, ভ-_গন্ধ, গো শোত্র, দে-ত্বক্, ব- চক্ষু, স্ত-- 
রসনা, ধী-_নাসা, ম- বাক, হি-হস্ত, ধি-__পাদছয়, 
যে।--উপস্থ, মুখ, যো অন্য, নং খ, প্র--মারুত, চে। 
_তেজঃ, দ্ব-_জল, যীৎ_ পৃথিবী । কিভাবে গায়ত্রী 
তত্ব চিন্তা করিতে হয়, তাহাই বল! হইতেছে। যে 
যোগী গায়ত্ত্রীর চতুবিংশতি অক্ষরের প্রত্যেকটি অক্ষরে 
চতুবিংশতি তন্ব স্মরণ করেন, সেই যোগী ব্রহ্মপদ 
প্রাপ্ত হ'ন।৭১-৭৪ 

্রন্মা বিষ্ুঞ শিবাকৃতি শান্ত পল্মসনারূঢ ততকার 

পাদঘয়ে শ্যাস করিয়া ধ্যান করিলে পাপ নষ্ট হয় ।৭৫ 

অতসীপুষ্পনন্নিভ পত্মমধ্যস্থিত সৌম্য “স”্কার 



৩৪ 

গায়ত্র্যাঃ সংশ্মরেদ্ যোগী স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্। 
তগুকারং পাদয়োর্ম্যস্ত ব্রহ্ম-বিষু-শিবাকৃতিম্ ॥ ৭৪ 

শাস্তং পল্মাসনারূঢং ধ্যানাদ্দহতি কিন্বিষম্ ॥৭৫ 
সকারং গুল্ফযোন্ান্তেদতলীপুষ্পসম্নিভম্। 
পদ্মুমধ্যস্থিতং সৌম্যং দহতে চোপপাতকম্ ॥৭৬ 
বিকারং জঙ্ঘযোীপ্তং ধ্যায়েদেতদ বিচক্ষণঃ | 
ব্রহ্মহত্যাকৃতং পাপং হন্যাভদ্ধি স্মৃতং ক্ষণাৎ ॥৭৭ 

ভুব্কারং জানুদেশে তু ইন্দ্রনীলসম প্রভমূ 
নির্দহেত সর্বপাপানি গ্রহরোগমৃপদ্রেবম্ ॥৭৮ 
উবোর্ধং বিমলং ধ্যায়েচ্ছুদ্ধম্ষটিকবিছ্যুতিম্ । 
বিজ্ঞাতং হন্তি ত্পাপমগম্যাগমনাত কৃতম্ ॥৭৯ 

০রকারং বৃষণে প্রোক্তং বিদ্যুৎস্ফ,রিততেজনম্ | 
মিত্রদ্রোহরুতং পাপং স্মরণাদেব নাশয়েশ ॥৮০ 

পিগুছাং শ্বেতবর্ণং তু জাতিপুষ্পদমদ্ুতিঘ্। 

গুরুহত্যাকৃতং পাপং শোধয়েদ্ধযান চিন্তনা ॥৮১ 

গুল্ফদ্বয়ে 2্ঠাস করিলে উপপাতক দগ্ধ হয়। বিচক্ষণ 

ব্যক্তি জঙ্ঘাদয়ে প্রদীপ্র “ধি”কার ধ্যান করিবেন, কারণ 

এই ধ্যান করিলে ক্ষণকালের মধ্যে ব্রদ্ধহত্যাকৃত পাপ 

নষ্ট হয়।৭৬-৭৭ 

ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় গ্রভাবশালী জানিয়া “তু”কার 

জানুদেশে ম্যাম করিলে সর্বপাপ দগ্ধীভূত হয় এবং গ্রহ- 
সূচিত রোগ ও উপদ্রব নষ্ট হয়।৭৮ 

শুদ্ধ স্ফটিকতুল্য বিমল, দীপ্তিসম্পন্ন মনে ভাবিয়া 
“ব"কার উরুদ্ধয়ে ম্যাস করিলে অগম্যাগমনজনিত 

জ্ঞাত পাঁপ নষ্ট হয়।৭৫ 

আধ্য-শাস্ 

হ্যং কট্যাং তারকাবর্ণং চন্দ্রবদ্ধিষ্যভূষিতম্। 
যোগিনাং বরদং প্রাহ্ব্র্ধহত্যাবিশোধনমূ ॥৮২ 
ভ্ং (ভকারং চালি ) নভোবলিবর্ণাভং 

মেঘোন্নতিনমদ্যুতিম্ । 

ধ্যাত্বা কমলমধ্যস্থং মহদ্ দহতি পাতকম্ ॥৮৩ 

জঠরে রক্তবর্ণং তু মাত্রাদ্বয়বিভূষিতম্। 
গোহত্যাদি কৃতং পাপং €র্গাকারস্ত বিশোধয়ে ॥৮৪ 

শ্যামরক্তঞ্চ তবকারং ধ্যানং তদ্দেশয়ে হদি। 

হিম-কুন্দেন্দ্ু বর্ণাভং বকারময্ন তং অ্রবহ ॥৮৫ 
পিতৃ-মাত-বধোদ্ভূতং মিত্লাবরুণদৈবতম্ ' 
গুরুহত্যারুতং পাঁপং বকারেণ প্রণশ্যতি ॥৮৬ 

স্যকারং বিন্যাসেৎ কণ্ে ত্বাষ্ট্রং স্ষটিকসন্নিভম্। 
মনসোপাজিতং পাপং স্তকারেণ প্রণশ্ঠাতি ॥৮৭ 

ঘীকারং বন্থদৈবত্যং বদন্তি ম্বর্ণলমিভঘ্ | 
প্রতিগ্রহকৃতং পাপং ততক্ষণাদেব নশ্যতি ॥৮৮ 

_ শাক শীট পা পল পক 

এইরূপে-্যাসকারীকে যোগিগণের বরদাতা বলিয়া 

বলা হয়।৮ৎ 

ইন্দ্রধনুতুলা বর্ণবিশিষ্ট ও উন্নতমেঘসদূশ ছুাতি 
সম্পন্ন পল্মাসন-মধ্যস্থ “ভ”কার ধ্যান করিলে মহাপাপ 

নম্ট হয়। মাত্রাদ্-বিভৃষিত রল্তবর্ণ “গো”কার 
জঠরে ধ্যান করিলে গোহত্যাদি জনিত পাপ নষ্ট 
হয়।৮৩৬-৮৪ 

“দে”কারকে শ্যাম ও রক্তবর্ণ্পে ধ্যান করিয়া 

দয়দেশে স্থাপন করিবে। মিত্রাবরুণ দৈবত হিম-কুন্দ- হন 
ইপ্দুবর্ণাভ অম্তআ্রীবী “ব”্কার পিতৃমাতৃবধোদ্ঠূত গুরু- 

বিহ্যৎ স্কুরিত হইতেছে-_-এই প্রকার তেজঃসম্পন্ন ! হত্যাজনিত পাপ নষ্ট করে ।৮৫-৮৬ 

“রে”কার বুষণদঘয়ে ন্যাস করিলে স্মরণমাত্রেই মিত্রপত্রোহ- ূ 
জনিত পাপ নষ্ট হয়।৮০ 

জাঁতিপুষ্পের দ্যুতির গ্যাঁয় ছ্যতিবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ 

গোপনীয় “নি”কার ধ্যান এবং চিন্তন করিলে গুরুহত)া- 
নিত পাপ নষ্ট হয়।৮১ 

তারকা»শোভিত চন্দ্রের হ্কায় তারকা-বর্ণতুল্য “য”* 

কার কটিদেশে গ্যাস করিলে ব্রহ্ষহত্যার পাপ নষ্ট হয়। 

৷ 
| 
| 

র 
ৰ 

ৃ 
বিশ্বকম্মার হ্যায় ম্ষটিক-মমিভ “ম্য”কার কঠদেশে 

বিশ্যান করিলে মনে মনে যে পাপ উপাজ্জিত হইয়াছে, 
তাঁহ৷ বিনষ্ট হইবে 1৮৭ 

“ধী”কারকে বন্থুদৈবত বলা হয়। এই “্ধী”কার 
্ব্ণবর্ণসদৃশ সমুজ্ঘ্বলরূপে চিন্তিত হইলে অন্যের নিকট 
হইতে প্রতিগ্রহ করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করা হয়) এ 
পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় 1৮৮ 



বৃহ পরাশর-স্থাতিঃ ৩৫ 

মকারং পন্মরাগাভং শিরস্থং দীপ্ততেজলমূ। 
পুর্বজন্মকৃতং পাপং মকাবেণ প্রণশ্যতি ॥৮৯ 
হিকারং নাপিকাগ্রে তু পুর্ণচন্ত্রসম প্রভঘৃ। 
পুর্বাৎ পুর্বতরং পাপং স্মরণাদেব নশ্ঠাতি ॥৯০ 
শ্রিকারং শান্তমক্ষোণ্চ গীতবর্ণং স্থুধাংশুবহু | 
মনো-বাক্কায়ুজং পাপং চিন্তনাদেব নশ্যাতি ॥৯১ 

সা কারৌ স্বৌ ধুত্র-নীলৌ জরললাটে চ সংস্থিতৌ 
ধ্যায়নসিত্যং দ্বিজো নূনং সর্বপাঁপৈঃ প্রমূচ্যতে ॥৯২ 
নকারং তু মুখে পূর্বং ছাদশাদি ত্যসন্সিভঘ্ | 

সরৃদ্ধ্যাত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ প্রাপ্পোতি ব্রহ্ধণঃ পদম্ ॥৯৩ 
প্রকারং দক্ষিণে বক্তে, কালাগ্নি-রুদ্রেসম্নিভম্ | 
সকৃদ্ধ্যাত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ এশ্বরং পদমাগ্ুয়াৎ ॥৯৪ 

০চাকারং পশ্চিমে বক্তে, বিদ্যান্দীপ্তিলম প্রভব্ 
'একবারং দ্বিজো ধ্যাত্ব। বৈষ্ণবং পদমাপ্র যাহ ॥৯৫ 

“ম”কার প্রদীপ্ত তেজঃসম্পন্ন শিরোদেশস্থ পল্সরাঁগ- 

মণির আভার ন্যায় আভাতুল্যরূপে ধ্যাত হইলে পূর্বজন্ম- 
কত পাপ নষ্ট হয়।৮৯ 

নাসিকার অগ্রভাগে পূর্ণচন্্রসদৃশরূপে “হি”্কার 
স্মরণ করিলে পূর্ব পূর্ব জন্মের পাঁপ নষ্ট হয় ।৯০ 

শীস্ত পীতবর্ণ স্ধাংশুতুল্য “ধি”কারকে অক্ষিযুগলে 

চিন্তা করিলে মানস, বাচিক ও কায়িক এই ত্রিবিধ পাঁপ 
নষ্ট হয়।৯১ 

“যো”কারদ্বয় যথাক্রমে ধূঅ ও নীলবর্ণ। ভ্র ও 
ললাটস্থরূপে এই “যো”কারদ্বয় নিত্য চিন্তা করিয়া দ্বিজ 

সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্কিলাভ করিয়া থাকে ।৯২ 
প্রথমে মুখে “ন”কারকে একবারমাত্র দ্বাদশাদিত্য- 

সন্মিভরূপে ধ্যান করিয়! ছিজশ্রেশ্ট ব্রহ্মপদ্ প্রাপ্ত হ'ন। 
বন্তে,র দক্ষিণভাগে “প্রকারকে কালাগ্রি-কুদ্রসন্নিভ- 

রূপে একবারমাত্র চিন্তা করিয়া দ্বিজশ্রেষঠ ঈশ্বরপদ 
প্রাপ্ত হ'ন ।৯৩-৯৪ 

ছিজ বন্ধের পশ্চিমভীগে “চোঁ”কারকে একবার- 
মাত্র বিছ্যুদ্দ'প্তিসমপ্রভ চিন্তা করিয়! বৈষবপদ 
প্রাপ্ত হন।৯৫ 

দকারমুত্তরে বক্তে, শুরুবর্ণসমছ্যুতিম্। 
সর্দ্ধ্যানাদ দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রাপ্র,য়াৎ পদমব্যয়ম্ ॥৯৬ 
ক্লাগুকারস্ত শিরঃ প্রোক্তং চতুর্বদননংযুতমৃ। 
নম এষ ত্রিগুণঃ প্রোক্তশ্চতুবিংশতিমঃ স্মৃতঃ ॥৯৭ 
যং যং পশ্যতি চক্ষুর্ভ্যাং যং যং স্পৃশতি পাণিন! । 

যং যঞ্চ ভাষতে কিঞ্চিনসর্বং পুতমেব চ ॥৯৮ 

জপ্যে তু ত্রিপদা জ্রেয়া পুজনে তু চতুষ্পদা । 
ম্যাসে জপ্যে তথা ধ্যানে অগ্রিকার্্যে তথার্চনে ॥৯৯ 

সর্বত্র ত্রিপদা জ্ঞেয়! ব্রাঙ্গণৈস্তত্চিন্তকৈঃ | 
জন্বুকা নাম সা! দেবী যজর্বেদে প্রতিষ্ঠিতা ॥১০০ 
স। দেবী দ্রপদ! নাম মন্ত্রে বাজসনেয়কে । 

অন্তর্জলে ত্রিরাবর্ত্য মুচ্যতে ব্রহ্মহৃত্যয়া ॥১০১ 

সোহপনীয় সমস্তানি মহৈনাংসি দ্বিজো ভ্রম | 
ব্রহ্মণঃ পদমাপ্পোতি যদগন্ব|! ন নিবর্ততে ॥১০২ 

বক্তের উত্তরভাগে “দকারকে একবারমীত্র গুক্ল- 

বর্ণ ও সমছ্যুতিসম্পন্ন ধ্যান করিয়া দ্বিজশ্রেঠ অব্যয় 
পদ প্রাপ্ত হ'ন।৯৬ 

“য়াৎ”কার চতুর্বদনসংযুত শিরঃ বলিয়া কথিত। সেই 
“য়াৎ”কার ত্রিগুণবিশিষ্ট চতুধিংশতি অক্ষরের মান 
বলিয়া উক্ত আছে।৯৭ 

পূর্বোন্তরূপে গায়ত্রী-তব্বজ্ঞ জীব নয়নযুগল দ্বারা 
যাহা যাহা দেখে; হস্ত দ্বারা যাহ। যাহাস্পর্শ করে এবং 

মুখে যাহা কিছু বলে, সেই সমস্তই পবিত্র বলিয়া 
জানিবে 1৯৮ 

জপকালে গায়ত্রা ত্রিপদা, পূজনে চতুষ্পদ! | ন্যাস, 
জপ, ধ্যান ও অগ্মিকার্ষ্যে এবং অর্চনায় সকলম্লেই 
তন্বচিন্তক ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীকে ত্রিপদা বলিয়৷ জানিবে। 
সেই গায়ত্রীদেবী যজুর্নেদে জন্ুকা নামে প্রতিঠিতা। 
৯৯-১০৩ 

সেই গায়ত্রীদেবী যজুরবেদীয় মন্ত্রে “্রপদা” নামে 
অভিহিতা হইয়াছেন। গায়ত্রীর অক্ষরসমূহ পুরুষের 
দেহে ম্যাস করিবার ষে বিধি পূর্বোন্ত শ্লোকসমুহে 
বণিত হইয়াছে, সেই বিধি অনুসারে পুরুষ জলমধ্যে 
অবস্থান করত অক্ষরসমূহ তিনবার হ্যাস্ত করাইয়া 
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বিনা শ্রদ্ধাং এমাদাদ্ বা জপং কুর্বংশ্চযবেদ্ যদি 
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি স্মৃতিঃ ॥১০৩ 

তদ্বিষ্ঠেরিতি মন্ত্রোহ্যং স্মতব্যঃ সর্বকর্মন্্ । 

আবর্তযঃ প্রথবো বাপি সর্বস্াদির্ধতে। হি সঃ ॥১০৪ 
অভ্যসেণ্ প্রণবং নিত্যমেকচিত্তঃ সমাহিত | 

গায়ন্রীঞ্চ তথ] দেবীমভ্যস্তন্ মুক্তিমাগ্র,য়াড ॥১০৫ 

বৈদিকং তু জপং কুর্ধ্যাৎ পৌরাণং পাঁঞ্চরাত্রিকমূ। 
যে বেদস্তানি চেতানি যান্যেতানি চ পা শ্রুতিঃ ॥১০৬ 

জপেন যেনেহ কৃতেন পুংসো- 
দদাতি মার্গং সবিতাপি কর্তৃঃ। 

অয়ং হি সবেষ্টিকৃতাং বরিষ্টো- 
বিধেঃ পদং যাস্ততি নিবিকল্পমূ ॥১০৭ 

্রন্ধহত্যা দ্বারা উদ্ভূত পাপ হইতে মুক্তিল্লাভ 
করে। সেই ধিজোত্তম সমস্ত মহাপাপ অপনয়ন করিয়া 

ব্রহ্ষপদ প্রাপ্ত হ'ন--ষে ব্রদ্গপদ প্রাপ্ত হইলে জীব 

পুনর্জম্ারূপ দুঃখে নিপতিত হয় না।১০১-১০২ 
শ্রন্ধাবিহীন হইয়া অথবা প্রমাদবশতঃ জপকালে 

যদি জপক্রিয়ার বিচ্যুতি ঘটে, তাহা! হইলে “তদ্বিষেটাঃ” 

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিঞুস্মরণ করিলে জপ সম্পূর্ণ হয় 
বলিয়া স্মৃতিশান্মকীর ঈপদেশ করিয়াছেন 1১০৩ 

'আঁদিতে প্রণব স্থাপন করিয়া “তদ্বিষেণা2” এই মন্ত্র 
সর্ধকর্ষে স্মরণ করিবে । প্রণব সকল মন্ত্রের আদি 

বলিয়াই সকল মন্ত্রের আদিতে প্রণব স্থাপন করিবে ।১০৪ 

একান্তভাবে সমাহিতচিত্ত হইয়া নিত্য প্রণব অভ্যাস 

করিবে । পুরৌক্তভাবে গায়ত্রী অভ্যাস করিয়া জীব 
মুক্তিলীভের অধিকারী হয়।১০৫ 

বৈদ্রিক-মন্ত্জপাধিকারিগণ বৈদিক-মন্ত্র জপ 
করিবেন; তন্তিম্ম অগ্যব্যক্তিগণ “পুরাণকথিত” বা 
“পঞ্চরাত্র” কথিত বিধানানুসারে জপ করিবেন। যাহা 
বেদমন্ত্র বলিয়া! উক্ত আছে, তাহাই পৌরাণাদি মন্ত্র 

বলিয়া জানিবে, কারণ, ইহারাও বেদ বলিয়া কথিত 

অর্থাথ বৈদিক-মন্ত্রভিষ্ন অন্য মন্ত্রগুলি বৈদিক মঞ্্ুই 
জানিবে 1১০৬ 

আধ্য শান্ত 

যছুক্তং সর্বশান্ত্রেযু তথা সর্বশ্রর্গতঘপি। 
উপনিষন্মতং তদ্ বো বিপ্রা হোত প্রকীতিতমা।১০৮ 
্যাসং তনুত্রং ন ববন্ধ দেহে 

জগ্রাহ নোস্কারমসিঞ্চ তীক্ষম্ । 

বিপ্রে। বশে যন্ত্রিপদাং ন চক্রে 

লোকে স রুষ্টঃ কিমু কম্তয কুরয্যা ॥১০৯. 

উদ্দেশেন ময়া প্রোক্তে। বিধির্জুপ্যস্য পাবনঃ | 

দেবানবিধানং তু সম্প্রবক্ষ্যাম্যতঃ পরম্ ॥৯১০ 

ইতি শ্ীবৃহণ্পরাশরীয়ে ধর্মশান্ত্রে জপনির্ণয়ঃ | 

অথ দেবার্চনবিধিঃ 
দেবা্চনং প্রবক্ষ্যামি মহুক্তমুষিভিঃ পুরা | 
বৈদিকৈরেব তত্মানতৈর্ন্ত যে তস্ত তৈরিতি ॥১১১ 

এই জগতে ভগবান পুরুষোত্তমের মন্ত্রজপকারী 

ব্যক্তিকেও সবিতদেব মুক্তির পথ প্রদান করেন। 

সমস্ত যঙ্জভকতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই জাপক ব্রহ্ার 
নিধিকল্প পদ প্রীপ্ত হ'ন।১০৭ 

হে বিপ্রগণ! সর্বশান্প্ে ও সর্ববেদে যাহা উক্ত 

হইয়াছে, উপনিষদেরও ইহাই মত বলিয়া শানে 
কীন্তিত আছে ।১৮ 

যে বিপ্র দেহে দেহরক্ষকরূপ শ্যাস বন্ধন করে নাই, 

€কাররূপ তীক্ষ অসি গ্রহণ করে নাই এবং ত্রিপদা 
গায়ব্লীকে বশ করে নাই, এই সংসারে গেই ব্প্র 

রুদ্ধ হইয়! কাহার কি করিতে পারে ?১০৯ 
প্রসঙ্গ ক্রমে জপের পবিজ্র বিধি বলিয়াছি । 

দেবার্চন-বিধি সম্যক প্রকারে বলিব ।১১০ 

অতঃপর 

শ্রীবৃহ্পরাঁশরীয় ধর্ম্শাস্সের জপনির্ণয় সমাপ্ত। 

অনন্তর দেবার্চন-বিধি বণিত হইতেছে । 
যেযে দেবতার অর্চনায় যে যে মন্ত্র সেই সেই 

দেবতার দেই সেই বৈদিক মন্ত্র দ্বারা পৃজা-বিষয়ে 
পুরাকালে খধিগণ যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা 
প্রকৃষ্টরূপে বলিব ।১১১ 
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অর্চয়ন্ বৈদিকৈর্ম ন্লৈর্নানুগ্রহমপেক্ষতে | 
বৈদিকোহনুগ্রহস্তস্ বেদম্বীকরণেন তু ॥৯১২ 
্রহ্মাণং বৈধসৈর্ম স্ত্ৈবিষূতং ্বৈঃ শঙ্করং স্বকৈ। 
অন্যানপি তথা দেবা না্চয়েশ স্বীয়মন্ত্রকৈঃ ॥১১৩ 
মন্ত্ন্তাসং পুরা কৃত্ব। স্ষদেহে দেবতাহ্ চ। 

গায়ত্র্যোঙ্কা রন্যাস্তাঙ্গঃ পুজয়েদ্ বিষুমব্যয়ম্ ॥১৯৪ 

যন্ত্র তু ব্যানৃতীঃ সর্বাঃ প্রোক্তস্থানক্রমেণ তু । 

ব্রদ্মভূতং শুচিঃ শান্তে৷ দেবযাগমুপক্রমেৎ ॥১১৫ 
বিষুরাদিরয়ং দেবঃ সর্বামরগণাচিতঃ | 
নামগ্রহণমাগ্রেণ পাপপাশং ছিনন্ি যঃ ॥১৯৬ 

তদনং প্রবক্ষ]ামি বিষ্ঠোরমিততেজসঃ। 

যৎ কৃত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরং সাযুজ্যমাপযুঃ ॥১৯৭ 

বৈদিক মন্ত্র দ্বারা দেবাচ্চন করিলে দেবানুগ্রহের 
অপেক্ষা থাকে নাঃ কেননা বেদের প্রাধান্য স্বীকৃত 

হওয়ায় বৈদিক মন্ত্রই অনুগ্রহ অর্থাৎ দেবগণ বেদপ্রিয়, 
বেদমন্ত্র দ্বারা অচ্চনা করিলে তাহারা অবশ্যই অনুগ্রহ 

করিয়! থাকেন; সেস্থলে আর আন্ুগ্রহের অপেক্ষা 

থাকে ন।।১১২ 

ব্রহ্মা, বিষুঃ, শিব এবং অন্যান্য দেবগণকে স্বীয় স্্ীয় 

মন্ত্র দ্বারা অঙ্চনা করিবে। প্রথমে স্বীয় অঙ্গে এবং 

দেবতাঁঙগে মন্ত্র্গান করিয়া গায়ত্রী ও ওকার-স্তা 

হইয়। অব্যয় বিষু্র অর্চন1 করিবে 1১১৩-১৪ 

পূর্বে ষে সমস্ত স্থানে ম্যাস করার কথা বলা হইয়াছে, 

সে সমস্ত শ্বীনে ক্রমানুসারে ব্যাহ্ৃতিসমূহ হাস করত 

পবিত্র শান্ত ও ব্রদ্ধডৃত হইয়া দেবাচ্চন আস্ত 
করিবে ।১১৫ 

আদিদেব বিষুণ সকল দেবগণ কর্তৃক অচ্চিত হইয়া 

থাকেন। সেই বিষুর তাঁহীর নামগ্রহণমীত্র ভক্তের 
পাপবস্ধন ছেদন করিয়া দেন।১১৬ 

অমিততেজোরাশির আকর বিষুতর অর্চনার বিধি 

প্রকৃষরূপে বলিব-যে বিষুঃর অর্চনা করিয়া মুনিগণ 
পরম সাধুজ্যলাভ করিয়াছিলেন ।১১৭ 

ষট্ন্বেতেষু হরেঃ সম্যগর্চনং মুনিভিঃ স্থাতম্। 
অপ্স্বগ্নো হৃদয়ে সূর্য্য স্থগডিলে প্রতিমান্্ চ ॥১১৮ 
অগ্নৌ ক্রিয়াবতাং দেবে! দ্বিবি দেবো মনীধিণাঘ্। 
প্রতিম৷ ল্লবুদ্ধীনাং ঘোশিনাং হৃদয়ে হরিঃ ॥৯১৯৯ 

আপো হ্যায়তনং তশ্ত তশ্মান্তাস্্র সদা হরি | 

সর্বগত্তেন বিল্বটোস্ত স্থপ্ডিলে ভাবিতাত্মনা মূ ॥১২০ 

দদ্যাৎ পুরুষপুক্তেন আপঃ পুষ্পাণি চৈব হি! 
অচিতং স্যাদিদং তেন নিত্যং ভূবনসপ্তকম্ ॥১৯২১ 

আনুষ্ট,ভস্থা ুক্তস্য ত্রৈস্ট,ভম্ক চ দৈবতমু । 

পুরুষো৷ যো জগত্বীজমৃির্নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥১২২ 
তন্ঠ সুক্তন্য সর্বস্য খচাং ন্যাসং যথাক্রমমূ। 

দৈবে চৈবাত্মনি তথ। সম্প্রবক্ষ্যাম্যতঃ পরমূ ॥১২৩ 

মুনিগণ বলিয়াছেন যে) জল, অগ্নি, হৃদয়, সূর্ধ্য, স্যপ্ডিল 

ও প্রতিমা এই ছয়টি আধারে সম্যক্রূপে হরির অর্চনা 
করিবে ।১১৮ 

যজ্ঞাদিক্রিয়ান্ষ্ঠাতগণের অগ্সিতে, মনীধিগণের স্বর্গে, 
অল্লবুদ্ধিশীলিগণের প্রতিমীতে এবং যোগিগণের হৃদয়ে 
পরমদেব গ্ীহরি পুজিত হ"ন 1১১৯ 

জল সেই হরির আয়তন বলিয়াই হরি সর্ধদ] 

জলে অবস্থিতি করেন। সবর তাহার গতি থাকায় 

আত্ম-ভাঁবুকগণের নিকটে তিনি স্থপ্ডিলে অবস্থান 

করেন ।১২০ 

পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা শ্রীহরিকে পুষ্প ও জল প্রদান 

করিবে। হরির অর্চনা হইলে এই সগুভুবন নিত্য 

অচ্চিত হয়।১২১ 

এই পুরুবসূক্তের ছন্দঃ অনুষ্ট,প. ও ব্রিষ্ট,প, দেবতা 

জগণ্কাঁরণ পুরুষ এবং খবি নারায়ণ বলিয়া কথিত 1১২২ 

দেবতাঙ্গে ও স্বীয় অঙ্গে সেই পুরুষসূক্তের মন্্রসমূহের 
ম্যাসবিধি অতঃপর যথাক্রমে প্রকৃষ্টরূপে বলিব 1১২৩ 

প্রথমে হম্তন্তাস করিয়া ততপর অব্যয় বিষ্ণুকে 
স্মরণ করত স্বীয় চিত্তমধ্যে বিষুকে সম্যক্রূপে চিস্তা 
করিয়! শিখ ও দিগ্বহ্ধন করিবে ।১২৪ 



শিপ শালা শক পাপা শি? 

৩৮ 

হস্তন্যাসং পুর! কৃত্বা স্বত্ব! বিষ তথাহব্যয়ম্ | 
শিখাবন্ধঞ্চ দিগ্বন্ধং সঞ্চিস্ত্য বিষ্মাত্মনি ॥১২৪ 

প্রথমাং বিন্যসেদ্ বামে দ্বিতীয়াং দক্ষিণে করে। 
তৃতীয়াং বামপাদে তু চতুর্থাং দক্ষিণে ন্যসেৎ ॥১২৫ 
পঞ্চমীং বামজানৌ। তু ষষ্টাঞ্চ দক্ষিণে ন্যাসে। 
সপ্তমীং বামকট্যাঞ্চ দক্ষিণায়াং তথাষ্টমীম্ ॥১২৫ 

নবমীং নাভিমধ্যে তু দশমী হৃদি বিন্যাসে 
একাদশীং বামপাদে দ্বাদশীং দক্ষিণে ন্যলেৎ 1১২৭ 

কণ্ে ত্রয়োদশীং ন্যস্ত তথা বক্তে, চত্ুর্শীম্। 
অক্ষোঃ পঞ্চদশীং ন্যস্ত যোড়শীং মুগ্রি বিন্যনে ॥১২৮ 

এবং ন্যাসবিধিং কৃত্ব! পশ্চাদ্ যাগং সমাঁচরেু। 
আসনং চিন্তয়েন্মেরুমষ্টপত্রং সকণিকমূ্ ॥১২৯ 
ব্যাহ্ৃতীনামথ ন্যাসং কুর্ধ্যাচ্চ বিধিবদ্ দ্বিজঃ | 
ভূলোকং পাদয়োন্যস্ত ভুবলোকং তু জানুনোঃ ॥১৬৭ 
স্বলোকং কটিদেশে তু নাভিদেশে মহস্তথা । 
জনলোকং তু হৃদয়ে কটদেশে তপস্তথা ।-৩১ 

শশদ সপ আশ 4 

প্রথম! থক (মন্ত্র) বামকরে, দ্বিতীয় দক্ষিণকরে, 

তৃতীয় বামপাঁদে, চতুর্থ দক্ষিণপাদে, পঞ্চম বামজানুতে, 
ষষ্ঠ দক্ষিণজামুতে, সপ্তম বামকটিতে, অফ্টম দক্ষিণ 
কটিতে, নবম নাভিমধ্যে, দশম হাদিমধ্যে, একাদশ বাঁম- 

পাঁদে, দ্বাদশ দক্ষিণপাদে, রেয়োদশ কদেশে, চতুর্দশ 
মুখে, পঞ্চদশ চক্ষুুগলে ও যৌড়শ মন্ত্র মন্তকে ন্যাস 

করিবে 1১২৫-২৮ 

এই প্রকারে ন্যাসকার্য্য সম্পন্ন করিয়া বক্ষামান বিধি 

অনুসারে কাধ্য করিবে। সকণিক অফ্টদল-পল্সের 

শধাশ্মিত স্বানকে শ্রীবিষ্ুর আসনরূপে চিন্তা করিবে 1১২৯ 
অনস্তর ছ্িজ বিধি অনুসারে বক্ষ্যমান স্থানসমূহে 

সপ্তবাহাতির ম্যাস করিবে । পাঁদদয়ে ভূর্লোক, জামুদ্ধয়ে 
ভূবর্লোক, কটিদেশে স্বর্লোক, নাভিদেশে মহর্লোক, 
হৃদয়ে জনলোক, ক্টদেশে তপোলোক, জর এবং ললাটের 

আর্ধয-শা্র 
ভ্রুবোল লাটসন্ধ্যোস্ত সত্যলোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ | 
হিরথায়ে পরে কেশে বিরজং ব্রন্ম নিফলম্ ॥১৩২ 

তচ্ছুত্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ ষদাত্মবিদে। বিছুঃ। 
আবাহনমথ প্রান্বিষ্টোরমিততেজনঃ ॥১৩৩ 
যথার্চ৷ ক্রিয়তে তশ্ত দেহে চিন্তয়ের্ডথ। | 
আছ্যয়াবাহয়েদ্ দেবমৃচ! তু পুরুবোত্তমম্ ॥১৩৪ 
যথা দেবে তথ! দেহে ন্যাসং কুরধ্যাদ্ বিধানতঃ। 
দ্বিতীয়য়াসনং দগ্া পাগ্যং চৈব তৃতীয়য়া ॥১৩৫ 
চতুর্থ্যার্ধ্যঃ প্রদাতব্যঃ পঞ্চম্যাচমনং তথা | 
যষ্ট্যা স্নানং প্রকুবীত সপ্তম্যা বসনং তথা ॥১৩৬ 
বজ্ঞোপবীতং চাষ্টম্যা নবম্য। গন্ধমেব চ। 
পুষ্পং দেয়ং দশম্যা তু একাদশ্যা। চ ধূপকম্ ॥১৩৭ 

দ্বাদশ্ঠা দীপকং দগ্ঠাত্তযবোদশ্যা নৈবেগ্তকম্ | 
চতুর্দশ্যাঞ্জলিং কুর্ধ্যাৎ পঞ্চদশ্যা! প্রদক্ষিণম্ ॥৯৩৮ 
ষোড়শ্যোদ্বামনং কুর্ধ্যাচ্ছেষকর্মণি পৃবব | 
কানে বন্ধে চ নৈবেছযে দগ্ঠাদাচমনং হরেঃ। 
ষণ্মানা সিদ্ধিমার্জোতি এবমেব হি যোহর্চয়েৎ ॥১৩১ 

আত্মুতত্বজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। অনম্তর অমিত তেজের 
আকর বিষুণর আবাহন বলা হইতেছে ।১৩০-৩৩ 

সেই পূর্ণব্রদ্ধের অঙ্চনা যেভাবে করিবে, স্বীয় দেহ- 

মধ্যে সেইভাবে তীহাকে চিন্তা করিবে। পুরুষসূক্তের 
প্রথম মন্ত্র দ্বারা পুরুষোত্বমকে আবাহন করিবে ।১৩৪ 

বিধি অনুসারে দেবদেহে যে প্রকার গ্যাস করিবে, 

সেই প্রকার স্বীয় দেহেও ম্যাঁস করিবে। পুরুষসূক্তের 

ছিতীয় মন্ত্র দ্বারা আসন, তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা পাছ, চতুর্থ মন্্ 
দ্বারা অর্ধ্য, পঞ্চম মন্ত্র ধারা আচমন, ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা ম্লান, 
সপ্তম মন্ত্র বারা বস্ত্র, অস্টম মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞোপবীত, নবম 
মন্ত্র বারা গন্ধ, দশম মন্ত্র দ্বারা পুষ্প, একাদশ মন্ত্র দ্বার 

ধূপ, দ্বাদশ মন্ত্র বারা দীপ, ভ্রেয়োদশ মন্ত্র দ্বারা নৈবেষ্ঠ; 
চতুর্দশ মন্ত্র দ্বারা অঞ্ীলি, পঞ্চদশ মন্ত্র দ্বার! প্রদক্ষিণ ও 

ষোড়শ মন্ত্র দ্বারা উদ্বাসন করিবে এবং অবশিষ্ট কর্ম্মও 
সঙ্গিশ্থলে সতালোক প্রতঠিত আছে--এরূপ চিন্তা ূ পূর্বের হ্যায় করিবে । ন্ীনীয় ও বন্ত্রদানের পর পুনরায় 

করিয়া গ্যাসক্রিয়া সম্পন্প করিবে। হিরণায়-শ্রেষ্ 
কেইশে গুণাতীত পূর্ণব্রহ্ধ বিরাজ করিতেছেন। সেই 
শুভ্রজ্যোতি: পূর্ণবহ্ষ জ্যোতিঃসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ--ইহা 

হরিকে আচমনীয় দিবে । যিনি পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে 

ছয়মাস অস্চনা করেন, ভীহাঁর অবশ্যই সিদ্ধিলীভ 

হইবে ।১৩৫-৩৯ 



বৃহৎ পরাশর-স্মৃতিঃ 

আদিত্যমগ্ডলে দেবং ধ্যাত্বা বিষ্্ং মনোময়ম্। 
স যাতি ব্রহ্মণঃ স্থ।'নং নাত্র কার্ধ্যা বিচারণা! ॥১৪০ 

ধ্যেয়ো দিনেশপরিমগ্ডলমধ্যবততী 

নারায়ণ; নরদিজানসদন্লিবিষ্টঃ | 
কেয়ুরবান্ মকরকু গুলবান্ কিরীটা 
হারী হিরগ্নয়বপুর্ধতশঙ্থ-চক্রঃ ॥৯৪ ১ 

সুক্তেন বিষুবিধিনা সমুদীরিতেন 

ঘোহুনেন নিত্যমজমাদিমনন্তমুতিম্ | 
ভক্ত্যাহ্চয়েৎ পঠতি ঘণ্চ স বিষুণদেহং 
বিপ্রে! বিশেদ্ধরিবরেণ কুতার্থদেহঃ ॥১৪২ 

পঞ্চরাত্রবিধানেন স্থগ্ডিলে বাপি পুজযেহ । 
জলমধ্যগতে। বাপি পুজযেজ্জলমধ্যতঃ ॥১৪৩ 

দ্বাদশাহং নবব্যহং পঞ্চরাত্রক্রমেণ তু । 

অভাবে ধৌতবন্ধস্ত পত্রিকায়া স্তথ! দ্বিজঃ ॥২৪৪ 

যিনি আদিত্যমগ্ডলে মনোময় বিষুণদেবকে ধ্যান 
করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি পরত্রক্মস্থান লাভ করেন-_ 
এই বিষয়ে আর বিচারণীয় কিছুই নাই ।১৪০ 

সূধ্যমগুলের মধ্যবপ্তি-্থানে অবস্থিত পল্মাসনে 

সমুপবিস্ট, কেয়ুর-মকরকু গুল-হার-কিরীটধারী, স্ুবণগয়- 
শরীর ও শঙখ্খ-চক্রধারী নারায়ণকে ধ্যান করিবে । নিত্য, 

অজ, আদি, অনন্তমুন্তি বিষ্ণকে বিষুঃসুত্ত দ্বার! 

যে ব্রাক্ধণ ভক্তিপূর্বক অর্চনা করেন এবং পাঠ করেন, 
সেই ব্রাহ্মণ স্বদেহকে কৃতার্থ মনে করিয়া শ্রীহরির 

প্রগাদে শ্রাহরির দেহে প্রবেশ করেন অর্থাৎ ভ্রীহরিতে 

বিলীন হ'ন।১৪১-৪২ 

অথবা হয়শীর্পঞ্চরাভ্রমামক গ্রন্থের বিধান 

অনুসারে স্থপ্চিলে শ্রাবিষ্ণুর পূজা করিবে বা জল- 

মধ্যে অবস্থান করিয়া কিংবা জলাধারে শ্ীবিষুরর পূজা 
করিবে 1১৪৩ 

পঞ্চরীত্রবিধিমতে দেহীর দেহাভ্যন্তরে নবদ্বারমধা্থ 
দ্বাদশদলপন্পে শ্রীবিষুর অর্চনা করিবে। ধোঁত বন্ত্র ও 
পত্রের অভাবে জলাধারে জল দ্বারাই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 

শ্রীবিষুর অগ্চনা করিবে । 'বিষু্ “বিঞুঃ এই নাম 
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৩৯ 

জলেহপি হি জলেনৈব মন্ত্রৈরেবার্চয়েদ্ধরিম্ | 
বিষু বিষুরি ত্যজতঅরং চিন্তয়েদ্ধরিমেব তু ॥১৪৫ 

তিষ্ঠন্ ব্রজংস্তথাসীনঃ শয়ানোহপি হরিং সদা । 
ংস্মরন্নাশুভং পশ্বোদিহামুত্র চ বৈ দ্বিজঃ ॥১৪৬ 

রুদ্রুং রুদ্দ্িবিধানেন ব্রহ্মাণঞ্চ বিধানতঃ| 

ূর্ধ্যং সংহতিমান্ত্শ্চ তদীরিতবিধানতঃ ॥১৪৭ 
দুর্গাং কাত্যায়নীং চৈব তথা বান্দেবতামপি । 

স্কন্দং বিনারকং চৈব যোগিনীং ক্ষেব্রপালকান্ ॥১৪৮ 

বিধিবদর্চয়ে সর্বান্ যো বিপ্রো ভক্তিতৎ্পরঃ | 

বিষুনা স্তর প্রম্নেন বিষুরলোকমবাপু,য়াৎ ॥১৪৯ 

গ্রহাংশ্চ পুজযেদ্ বিদ্বান্ ব্রা্মণঃ শান্তিতৎপরঃ | 
আরোগ্য-পুষ্টিসংযুক্তো৷ দীর্ঘমায়ুরবাপর,য়া ॥১৫০ 
গৃহা গাবে নৃপা বিপ্রাঃ সপ্ভিঃ পুঁজ্যাঃ সদা নরৈঃ। 
পজিতাঃ পুজরন্ত্যেতে নির্ঘহন্ত্যপমানিতাঃ ॥১৫১ 

অজত্রবার উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীহরিকে চিন্তা 
করিবে 1১৪৪-৪৫ 

কোথাও অবস্থিতি করার সময়ে, চলিবার সময়ে, 

উপবিষ্ট অবস্থায় ও শায়িত অবস্থায় শ্রীহরিকে স্মরণ 
করিলে দ্বিজ ইহলোকে এবং পরলোকে কিছুমাঞ্রে অশুভ 

দর্শন করে না।১৪৬ 

রুদ্রির বিধানামুসারে রুদ্রদেবতার, ব্রক্ষার্চনের বিধি 
অনুসারে ব্রহ্মার, শ্বরধ্যসংহিতায় কথিত বিধি অনুসারে 

সুষ্যের, দুর্গা, কাত্যায়নী, সরন্বতী, কান্তিকেয়, গণেশ, 

ঘোগিনী ও ক্ষেত্রপাঁল ইহাদিগের বিধি অনুসারে ভক্তি- 
তশ্পর হইয়া যে বিপ্র ইহাদের অর্চনা করেন, শ্রীবিষুঃ 
তাহার প্রতি স্থৃপ্রসন্ন হ'ন; সেই স্তপ্রসন্ন বিষ্ণুর সহিত 
তিনি বিষুণলোক প্রাপ্ত হ'ন।১৯৭-৪৯ 

শাস্তিতত্পর বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ আদিত্যার্দি নবগ্রহের 
অর্চনানস্তর আরোগ্য ও পুষ্টিলীভ করিয়া দীর্ঘজীবন 
প্রাপ্ত হন। সম্তভাবাপন্ন মানব সব্দা গ্হদেবতা, গো, 
নৃূপ ও বিপ্রদিগের পূজা করিবে। ইহারা পুজিত 
হইয়া সকলকে সম্মানিত করেন আর অনাদৃত হইয়া 
দগ্ধীভূত করিয়া ফেলেন ।১৫০-৫১ 



৪৬ আধ্য-শাক্ষ 

যো৷ হিতঃ সর্বসত্তেষু নূপ-গো-ব্রাঙ্মণেধু চ। 

ইহামুত্র চ পুজ্যোহসৌ বিধুলোকমবাপ্নু য়া ॥১৫২ 
উক্তো গৃহস্থস্ত স্থরার্চনস্থয 

ধন্যো বিধিবিষুপদোপলব্্যে | 
কার্য্যো দ্বিজাতেঃ প্রতিবাসরং যো 

বেদোক্তমন্ত্রৈ স ময়া হিতায় ॥১৫৩ 
দেবপুজাবিধিঃ প্রোক্ত এষ উদ্দেশতো যথা | 
বৈখদেবস্ত বক্তব্যো বিধিবিপ্রা ময়াধুনা ॥১৫৪ 

ইতি দেবপুজাবিধিঃ ॥ 

অথ বৈশ্বদেববিধিঃ ॥ 

বৈশবদেবং প্রবক্ষ্যামি যথাকার্ধ্যং দ্বিজাতিভিঃ | 

স্বগৃষ্থোক্তবিধানেন জুনুয়াদ্ বৈশ্বদেবিকম্ ॥১৫৫ 
০০০ 

সর্বজীবের বিশেষতঃ নৃপ, গো, ত্রাক্মণ প্রভৃতির 
হিতসাধনে রত ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে পুজনীয় 

হইয়া বিষুণলোক প্রাপ্ত হ'ন।১৫২ 
বিষুর পাদপল্প সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞানলীভের জন্য 

বেদোক্ত মন্ত্র বারা গুহস্থের প্রতিদিন করণীয় দেবার্চন- 
বিধি দ্বিজাতির হিতের জন্য আমি বপিয়াছি 1১৫৩ 

হে বিপ্রগণ! প্রসঙ্গক্রমে আমি দেবপুজার বিধি 
বলিয়াছি, এক্ষণে বৈখদেব-সম্বন্ধীয় বিধি বলিব ।১৫৪ 

দেবপুজা-বিধি সমাপ্ত । 

অনন্তর বৈশ্বদেব-বিধি বণিত হইতেছে । 
দ্বিজীতিগণ যে বিধি অবলম্বনে বৈশ্বদে ব-কার্ধ্যানুষ্ঠান 

করিবে, তাহা প্রকৃষ্টরূপে বলিব । স্বীয় গৃহাবিধি 
অনুসারে বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় হোম করিবে । (জামবেদীয়- 

গণ গোভিল-গৃহোক্ত বিধি অনুসারে, যভুর্বেদীয়গণ 
পারস্ষর-গৃহ্োক্ত বিধি অনুসারে এবং খগবেদীয়গণ 
আশলায়ন-গৃহোক্ত বিধি অনুসারে বৈশ্বদেব সন্বন্ধীয় হোম 
করিবে ।)1১৫৫ 

ত্বেজ হোমযোগ্য য্থার্থ হবিধ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিতে 

অক্ষম হইলে যে পন্ক হবিঃ সংগৃহীত হইবে, 

হবিঘ্যস্ত দ্বিজোহভাবে যথালাভং শৃতং হরিঃ। 

জুহুয়াদ্ বিধিবস্তক্ত্যা ঘথ! স্যাচ্চিততনির্বতিঃ ॥১৫৬ 

যদ্ বা তদ্ বাপি হোতব্যমগ্পো৷ কিঞ্চিদ্ দ্বিজাতিভিঃ | 
ফলং বা যদি বা মূলং ঘাসং বা যদি বা পয্পঃ ১৫৭ 

অহত্ব! চ দ্বিজোহস্মীয়াদ্ য২কিঞ্চিৎ স্বয়মন্খুতে | 

অশ্বীয়াচ্ছেদনুত্বাপি নরকং স সমাবিশেৎ ॥১৫৮ 

জুহুয়াদ্ ব্যঞ্জন-ক্ষারবজ্জ্যমন্নং ছুতাশনে । 

অনুজ্ঞাতো! ছিজৈস্তৈস্ত ত্রিঃ কৃত্থা পুরুর্ষভঃ ॥১৫৯ 

যত্বগ্নৌ হুয়তে নৈব যন্ত চাগ্রং ন দীয়তে | 
অভোজ্যং তদ্ দ্বিজাতীনাং ভূক্ত। চান্দ্রায়ণং 

চরে ॥১৬০ 

লৌকিকে বৈদিকে চৈব বৈশ্বদেবে! হি নিত্যশঃ | 
লৌকিকে পাপনাশায় বৈদিকে স্বর্গমাপ্ুয়াশ ॥১৬১ 

সেই পক্ক হবিঃ দ্বারা বিধিবোধিতভাবে ভক্তিপূর্বক 

হোম করিবে । যেরূপ অনুষ্ঠানের কথা উক্ত হইয়াছে, 
সেরূপ অনুষ্ঠান করিলে চিত্তে বৈরাগ্য উপস্থিত 
হয় ।১৫৬ 

ফল, মুণ, তৃণ বা দুগ্ধ যে দ্রব্যই সংগৃহীত হয়, 
দ্বিজ সেই দ্রব্যই অগ্নিতে আন্ুতি দিবে 1১৫৭ 

যে ছিজ অগ্িতে আহুতি প্রদান না করিয়া কোন 

কিছু ভৌজন করে বা ভোজন করায়, সেই দ্বিজ নরকে 
গাবেশ করে ।১৫৮ 

ছ্বিজ' কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ তিন তিন 
বার করিয়৷ ক্ষারবভ্ভিত অন্ন ও ব্যঞ্জন অগ্নিতে আহুতি 
প্রদান করিবে ।১৫৯ 

যে দ্রব্য এবং যে দ্রব্যের আগ্ভাগ অগ্নিতে 
আহুতি দেওয়া! না হয়, সেই দ্রব্য দ্বিজাতিগণের 
অভোজ্য ; উহা ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণব্রতের অনুষ্ঠান 
করিবে ।১৬০ 

লৌকিক এবং বৈদিক-কর্মানুষ্ঠানে বৈশ্বদেব- 
কন্মানুষ্ঠান নিত্য বলিয়া জানিবে। বৈশদেব-কর্ষানুষ্ঠান 
লৌকিক-কন্মে পাপনাশক এবং বৈদিক-কণ্ে স্ব্গপ্রাপ্তির 
সহায়ক ।১৬১ 



বৃহ পবাশর-স্মৃতি 

অভাবাদগ্নিহোত্রস্ত আবদথ্যস্থা বা তথা । 
যশ্সিম্নগ্নৌ৷ পচেদন্নং তত্র হোমো বিব্বীয়তে ॥১৬২ 

অগ্নিঃ দোমঃ সমস্ত তৌ বিশ্বেদেবাস্তৈব চ। 
ধন্বস্তরিঃ কুহুস্তদ্বদনূমতিঃ প্রজাপতিঃ ॥১৬৩ 

গ্যাবাভৃম্যোঃ শ্ষিউকুতে হুত্বৈতেত্যঃ পুন স্ততঃ | 
কুর্য্যাদ বলিহৃতিং পশ্চাণড সর্বদিক্ষু প্রদক্ষিণমূ ॥১৬৪ 
সূত্রান্ধে তশ্ত পুংভ্যশ্চ যমায় চ সহান্ুগৈঃ | 
ব্রুণায় সহৈতৈশ্চ সোমায় চ সহান্বুগৈঃ ॥১৬৫ 
মরুদ্তিশ্চ ক্ষিপেদ বারি অশ্বিভ্যাঞ্চ তথা হবে | 
বনস্পতিভ্যঃ সর্বেভ্যো মুনলোলুখলে হরে ॥১৬৬ 

শ্রিয়ৈ চ ভদ্রকাল্যৈ চ উদ্ছীর্ষে পাদয়োঃ ক্রমাহ | 
ব্রক্মণে ানুগাবেতি মধ্যে চেব বলিং হরে ॥১৬৭ 

যথাবিধি স্থাপিত অগ্নির অভাব হইলে অথবা যক্্ৰীয় 

মণ্ডপের অভাব হইলে যে অগ্সিতে অন্পপাক করা হয়; 
সেই অগ্রিতে হোম করিবে 1১৬২ 

সমগ্র বিশ্বাত্সক সেই অগ্নি এবং সৌম, বিশ্বেদেব, 

ধন্বম্তরি, অমাবস্যা, শুব্রচতুর্দশীযুক্তা পৃিমা, প্রজাপতি 

স্বর্গলোক, ভূর্লোক এবং স্িষউকুৎ ইহাদের উদ্দেশে হোম 
করিয়া বলি উতসর্গ করিবেঃ পরে সর্বদিকে প্রদক্ষিণ 

করিবে ।১৬৩-৬৪ 

সুরীমন্নীমক যজ্ঞের জন্য সেই যজ্জনির্বাহক 

পুরুষদিগের উদ্দেশ্যে, অনুগামিগণের সহিত যমদেবতার 

উদ্দেশে, ইহাদিগের সহিত বরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে ও 

অন্সগামিগণের সহিত সোমদেবতার উদ্দেশ্যে বলি 

আহরণ করিনে এবং অশিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশ্যে 
বলি আহরণ করিবে ও বাযুদেবতার উদ্দেশ্যে বারি 
ক্ষেপশ করিবে । বৃক্ষসমূহের উদ্দেশ্বো মুষল (অর্থাৎ 

খদির-কাষ্ঠনিন্মিত তীক্ষাগ্র দণ্ড) ও উলুখল আহরণ 
করিবে । শ্রী এবং ভদ্রকালী দেবতার উদ্দেশ্যে যথাক্রমে 

শিরোদেশে ও পাদযুগলে, অনুগামীর সহিত ব্রহ্মার 

উদ্দেশ্যে মধ্যস্থলে এবং অনুগামীর সহিত বাস্ত্রদেবতার 
উদ্দেশ্যে বাস্তমধ্যে বলি উতুসর্গ করিবে। বিশ্বেদেব 
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বাস্তবে সানুগায়েতি বাস্তমধ্যে বলিং হরে । 
বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো বলিমাকাশ উতক্ষিপে ॥১৬৮ 
ছ্াচরেভ্যপ্চ ভূতেভ্যো নক্তথ্চারিভ্য এব চ। 
বাস্তোঃ পৃষ্ঠে চ কুর্বাত বলিং সর্বানুতৃপ্তয়ে ॥১৬৯ 
পিতৃভ্যো৷ বলিশেষং তু সর্বং দক্ষিণতো৷ হরে । 
পতিতেভ্যঃ শ্বপাকেভ্যঃ পাপানাং 

পাপরোগিণাম্ ॥১৭০ 
রুমি-কীট-পঠঙ্গানাং সর্বেভ্যোহপি বলিং হরেণু। 
এবং নরবাণি ভূতানি ঘো বিপ্রো নিত্যমচয়ে ॥১৭১ 

তৎস্থানং পরমাপ্পোতি নজ্জ্যোতিঃ পরবেধসঃ। 
গৃহ্হেহগ্লৌ বৈথদেবং তু প্রোক্তমেতন্ মনীষিভিঃ ॥১৭২ 
অনগ্নিকস্থু কুবীত বৈশ্বদেবং কথং ত্বিতি | 
মহাব্যাহৃতিভিস্তডিত্রঃ নম স্তাভি স্তথাহপরে ॥১৭৩ 

উদ্দেশ্যে আকাশাভিমুখে উর্ধদিকে বলি ক্ষেপণ করিবে। 

 খেচর এবং নিশাচর প্রাণীর উদ্দেশ্যে এবং সমস্ত প্রাণীর 
তপ্তার্থে বাস্তপৃষ্ঠে বলি উৎসর্গ করিবে। 
শপাঁক, পাপী, পাঁপবশতঃ রোগাকান্ত বাক্তিগণের, 
কুমি, কীট ও পতঙ্গ ইহাদের সকলের উদ্দেশে বলি 
উত্সর্গ করিবে । যে বিপ্র এই প্রকারে সকল প্রাণীর 

উদ্দেশ্যে নিত্য অচ্চনা করেন, তিনি পরগ্রন্দের 

জ্যোতিশ্ময় শ্রেষ্টস্থান লাভ করেম। মনীধিগণ গৃহসূত্রে 
অগ্কি উদ্দেশ্যে এই প্রকার বৈশ্যদেব বিধি বলিয়াছেন । 
১৯৬৫-৭ 

পু্বোক্ত বিধিসযুহ সাগ্রিক সম্বন্ধে উত্ত হইয়াছে, 
এক্ষণে নিরগ্রিকগণ সম্বন্ধে বল। হইতেছে । 

নিরগ্মিকগণ কি উপায়ে বৈশ্বদেব করিবেন £ সমস্ত 
মহাব্যাহ্তি দ্বারা তিনটি আছতি এবং অপর আরও 

একটি আহুতি দিবে, এই আহ্ৃতি চতুষ্টয় এবং দেবতার 
উদ্দেশে একটি আন্ছতি দিবে। পক্রিয়ম্বকং যজা মে” 

ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া দুইটি আহুতি দিবে ।১৭৩-৭৪ 
'অপমৃত্যু-নিবৃত্তির জন্য, আম্ুঃ ও শারীরিক পুষ্টি বৃদ্ধির 

জন্য বৈশবদেব উদ্দেশ্যে হোম করিবে,_এ "সন্বদ্ধে বিশেষ- 
রূপে অন্যত্র উত্ত আছে ।১৭৫ 

পতিত, 



৪২ আধ্য-শান্ত্র 

ইত্যাহুতীশ্চততঅস্ত তথা দেবকৃতেহপি চ | ' ক্লীতেন গোবিকারেণ তিলতৈলেন বা পুনঃ। 

ত্রিয়ন্বকং যজামহ ইত্যাদি চান্তিদ্বয়ম্ 1১৭৪ | সাম্প্রোক্ষ্য পায়সা বাহস্সং নাভ্যক্তং চাখা,য়াদপি ॥১৮১ 

বৈশ্বদেবেন জুকুয়াদ্ বিশেষোহগ্যত্র বৈ পুনঃ । ৃ অন্সেহা যব-গেধূমাঃ শালযো৷ হবনীয়কাঃ । 

অপমৃত্যুনিরৃত্যর্থমাযুঃ-পুষ্টিবিবৃদ্ধয়ে ॥১৭৫ ৷ হুবিস্ত হবিরভ্যক্তমহবিস্ত হবি3তঃ ॥১৮২ 
জুয়া ত্র্যন্বকং দেবং বিস্বপত্রৈত্তিলৈস্তথা | । অভ্য্তমেব হোতব্যমতো রূক্ষং বিবর্জয়েত। 

বিনায়কায় হোতব্য। ঘ্বতস্াহুতয়স্তথা ॥১৭৬ দারিদ্রেং শ্বিত্রিতামেকে রূক্ষান্নহবনে বিছ্ুঃ ॥১৮৩ 

সর্ববিদ্বোপশাস্ত্যর্থং পুজযেদ্ যত্বুতস্ত তম্। জঠরাগ্নেঃ ক্ষযং চৈকে রূক্ষমন্নং ন হুয়তে। 
গণানাং ত্েতি মন্ত্রেণ স্বাহাকারাস্তমাদৃতঃ ॥১৭৭ ওস্কারপুবিকা সর্বাঃ স্বাহাকারান্তিকান্তথা ॥১৮৪ 

চত্রো জুহ্যাত্ত্মৈ গণেশায় তথানুতীঃ। জুহুয়াদগ্রিকে বিপ্রো গৃহমেধী হি নিত্যশঃ | 
তদ্বিষেঠারিতি জুন্থয়াদ্ বিধিসম্পূর্ণতারুতে ॥১৭৮ বলিং চোপান্তভৃতেভাঃ সর্বেভ্যোহপ্যবিশেষতঃ ॥৯৮৫ 

প্রণবেন চ গায়ত্র্যা কেচিজ্জুহবতি তদ্ দ্বিজাঃ | হুত্বাহথ কৃষ্ণবত্বণনং কৃতাঞ্জলিঃ প্রদাদয়েশ। 
এতো বৈ সর্বদৈবত্যো৷ এতশ পরং ন কিঞ্চন ॥১৭৯ ত্বমগ্নে ছ্যভিরেতেন মন্ত্রেণ ভক্তিমান্ দ্বিজঃ ॥১৮৬ 

এতাভ্যাং তু হুতেনৈব সর্বেভ্যোহুপি হুতং ভবে । আব্রঙ্গন্িতি মন্ত্রং তু জপেদ্ বৈ সার্কামিকথু। 
জুহুয়াৎ সপিষাহভ্যক্তং গব্যেন পয়লাহথ বা ॥১৮০ আহাব্যগ্ন ইতি হোনং মন্ত্রঞ্চ প্রযতো! জপে ॥১৮৭ 

করিবে । ঘুতাছুতি দিয়া গণেশের হোম করিবে । ৷ অনভ্যক্ত দ্রব্যে হোম করিলে দারিদ্রা ও শিররোগ হয়-- 
সর্ববিদ্ব উপশমনের জন্য যত্্পূর্বক গণেশের পুজা করবে । ' এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ 
এ পুজায় “গণানাঁং ত্বা” ইত্যাদি মন্ত্রের অন্তে স্বাহা শব্দ: বলেন যে, অভ্যক্ত ন। করিয়া হোম করিলে জঠরাগি 
প্রয়োগ করিয়া সেই গণেশদেবতার উদ্দেশ্যে চারিটি ! ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অতএব রক্ষদ্রব্য দ্বারা হোম করিবে 
আন্কতি দিয়া হোম করিবে । বিধির সম্পূর্ণতাঁর জন্ত না। সাগ্রিক ও গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পূর্বে গুঁকার ও অন্তে স্বাহ্া 
“তছিষ্গোঠ” এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে ।১৭৬-৭৮ শব্দ স্থাপন করিয়া আহুতি প্রদান করিবে । কোনও 

কোন কোন দ্বিজ প্রণব এবং গায়ত্রী দ্বারা হোম প্রকার বিশেষ ক্রিয়া না করিয়া সমীপস্থ সমস্ত প্রাণীর 
করিয়া থাকে । এই প্রণব এবং গায়ত্রী দরধদেবময়, ইহা উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করিবে ।১৮৩-৮৫ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ট কিছুই নাই। এই মন্্র্বয়ে হোম করিলে অনন্তর ভক্তিমান্ দ্বিজ “ত্বমগ্নে ছ্যুভিঃ” ইত্যাদি 
সকল মন্ত্রে হোম করার তুল্য হয়। দ্বতাভ্যক্ত, মন্ত্র দ্বারা হোম করিয়া কৃতাঞ্তলিপুর্বক অগ্নিদেবকে প্রসন্ন 
গোছগ্ধ, ক্রীত দধি, তিলতৈল দ্বারা হোম করিবে; করাইবে 1১৮৬ 

অথবা জল দ্বারা ঘ্ৃতাভ্যন্ত অন্ন সম্যক্রূপে প্রোক্ষণ সবকামপ্রদ “আব্রহ্ধন্” এই মন্ত্র জপ করিবে এবং 
করিয়া হোম করিবে; জল দ্বারা ঘ্বৃতাভ্যত্ত অল্প | “আহাবাগ্নে” এই মন্ত্রও সংযতচিন্ত হইয়া জপ করিবেশ। 
প্রোক্ষণ না করিয়া ভোজনও করিবে না ।১৭৯-৮১ | অনন্তর অন্য হৌতাশন-মন্ত্র জপ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা 

ন্নেহপদার্থশন্য হবনীয় যব, গোধৃম, শালিধান্য | করিবে। তৎপর অন্যান্ত পবিভ্রসূক্তও জপ করিবে 
প্রভৃতি দ্রব্য হবিঃ না হইয়াও হবিযুক্ত হইয়া হবিঃকূপে এবং সর্বপ্রকার শাস্তিকাধ্যের জন্য “অগ্নির্দেবতা” এই 
পরিণত হুয়।১৮২ মন্ত্রে এপ জপ করিবে 1১৮৭-৮৮ 

স্বতাভ্যক্ত দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে--এইরূপ বিধান জ্ঞান, ধন, অরোগিতা ও গতি অর্থাৎ মুক্তি লাভেচ্ছ, 

বিল্রপত্র এবং তিল দ্বারা ত্যন্কদেবের হোম | থাকায় রূক্ষ অর্থাৎ অনভ্যক্ত দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে না। 

| 

স্পিন পাপা 



বৃহণ্ড পরাশর-স্যৃতিঃ 

অন্যং হৌতাশনং মন্ত্রং জপিত্বাহথ হ্ষমাপয়েু | 
অন্যানি চৈব সুক্তানি পবিত্রাণি ততো জপেৎ । 
সর্বশাস্তিককৃত্যর্থং তথাগ্রির্দেবতেতি চ ॥১৮৮ 

জ্ঞানং ধনমরোগিত্বং গতিমিচ্ছংস্তথ। দ্বিজ? | 
শল্তুমগ্রিং রবিং বিষুম্য়েন্ক্তিতঃ ক্রমাহু ॥১৮৯ 
অঞ্জানন্ যো দ্বিজো নিত্যমহুত্বাহপি শৃতং হবিঃ। 
পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণামৃগযুক্তঃ স যাত্যধঃ ॥১৯০ 

শাকং বাহপি তৃণং বাহপি হ্ৃত্বাগ্াবশ্নতে দ্বিজঃ | 

সর্বকামসমাযুক্তঃ দোহব্ৈব স্থখমশ্সতে ॥১৯১ 
স্বরেণ বর্ণেন চ যদ্বিহীনং 

তথৈব হীনং ক্রিযুয়াপি যচ্চ | 
তথাতিরিক্তং মম ততক্ষযুস্থয 

তদস্ত চাগ্নে পরিপুর্ণমেতশ ॥১৯২ 
সর্বপাপাপনোদায় সর্বকামায় বৈ দ্বিজাঃ। 

দ্বিজনম্মনাং হিতার্থায় বৈশ্বদেব উদ্দানৃতঃ ॥১৯৩ 

ইতি বৈশ্বদেববিধিঃ | 

ছবি শস্তু, অগ্নি, সুধ্য ও বিষুকে ক্রমান্থয়ে ভক্তিপূর্বক 
অচ্চনা করিবে 1১৮৯ 

যে দ্বিজ নিত্যহোম না করিয়৷ এবং শৃত (পক) হবিঃ 
না জানিয়া ভোজন করে; সেই দ্বিজ পিতৃলোক 

দেব ও মনুষ্যদিগের খধণযুক্ত হইয়া অধোগাঁমী হয়। 
ঘিজ শাকই হউক আর তৃণই হউক (যে কোনও 

ত্রব্য ) অগ্পিতে হোম করিয়া ভোজন করিবে। 

করিলে সেই দ্বিজ সর্বপ্রকার কামনায় পুর্ণতা লাভ করিয়া 
ইহুলোকেই স্ত্রখ ভোগ করিয়া থাকেন ।৯০-৯১ 

হে অগ্নে! এই অর্চনায় স্বর ও বর্ণবিহীন, 

ক্রিয়াহীন এবং অতিরিক্ত যাহা কিছু করিয়াছি, 
ততসমস্তই আপনার প্রসাদে পরিপূর্ণ হউক । আমার 

অপরাধ ক্ষমা করুন। হে দ্বিজগণ! সকল পাপ 

অপনোদনের জন্য এবং সকল কামনা সিছ্ির জন্য 

ছিজগণের হিতার্থে বৈশ্বদেব-বিধি কথিত হুইল ।১৯২-৯৩ 

বৈশ্বদেব-বিধি সমাগত । 

নি 

! 
1 

এইরূপ . 

৪৩ 

অথাতিথ্যবিধিঃ ॥ 
আতিথ্যং সম্প্রবন্ষ্যামি চাতুর্বণ্যফলপ্রদমূ। 
চাতুরন্যোহতিথিঃ প্রোক্তঃ কালে ্ 

প্রাপ্তো হধবগোহশ্রুচতঃ ॥১৯৪ 

অদৃক্টোহপৃষ্টগোত্রাদিরজ্ঞাতাচার-বিদ্যকঃ | 
সন্ধ্যামাত্রকুতাচারস্তজ জরে; সোহতিথিরুচ্যতে ॥১৯৫ 
ক্ুতৃষ্ণাহধ্ব-শ্রমশ্রাস্তঃ প্রাণত্রাণান্নযাচকঃ | 
গৃহীতপাত্রমাত্রঃ পন্ গৃহদ্বারমুপাগতঃ ॥১৯৬ 

বিষ্ুরূপোহতিথিঃ সোহয়মুত্তরার্থমুপাগতঃ | 

ইতি মত্তা মহাভক্ত্যা বৃণুয়ান্ভোজনায় তম্ ॥১৯৭ 
এষ স্ব্যঃ সমায়াতঃ সর্বদেবময়োহতিথিঃ। 

নির্দহয সর্বপাপানি মমায়ং সম্প্রযান্যতি ॥১৯৮ 

ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভোক্তব্যে ভক্ত্যা প্রক্ষাল্য পাদৃদ্বয়ম্। 
আপনার্ধ্যাদিকং দত্বা কৃত্বা অক্-চন্দনাদিকম্ (৯৯৯ 

যোগিনো বিবিধৈ রূপৈভ্রমন্তি ধরণীতলে | 
নরাণামুপকারায় তে চাজ্জঞাতম্বরূপিণঃ ॥২০ ০ 

অনন্তর আতিথ্য-বিধি বণিত হইতেছে । 
্রা্ষণাদি চতুর্বর্ণের অতিথিসেবা-সন্বগ্ধে প্রকুষরূপে 

বলিব। ব্রাঙ্ষণাদি চতুর্বর্ণ ই অতিথি বলিয়া শাস্ত্রে উত্ত 

হইয়াছে । যথাকালে প্রাপ্ত যে পথচারী--যাহার সম্থন্ধে 

কখনও কিছু শ্রত হয় নাই, যাহার গোত্র জানা নাই, 
এবং গোত্র সম্বন্ধে জিজ্ভাসা করা হয় নাই, যাহার 

আচার ও বিচ্া/ জান! নাই, যদি কেবলমাত্র তাহার সন্ধ্যা- 

| বন্দনারপ আচারপালন-সম্বন্ধে জানা ধায়, তাহা হইলে 

সেই ব্যক্তিকে অতিথি বলিয়া জানিবে ।১৯৪ ৯৫ 

ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, প্রাণরক্ষার জন্য 

অন্নপ্রার্থী হইয়া এবং কেবলমাত্র ভোজনপাত্র হস্তে 
করিয়া গৃহদ্বারে উপস্থিত সেই অতিথি যেন বিষুরূপ 

ধারণ করিয়া কিছু বলিবার জন্য উপশ্হিত হইয়াঁছেন-_ 

এইরূপ মনে করিয়া অতিশয় ভক্তি-সহকাঁরে ভোজন 

করাইবার জন্য তাহাকে বরণ করিবে ।১৯৬-৯৭ 

সর্বদেবময় স্বগ্রয় এই অতিথি সমাগত হইয়াছেন । 
ইনি আমার সমস্ত পাপ নষ্ট করিয়া চলিয়া ধাইবেন। 
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তম্মাদভ্যর্চয়েৎ প্রাপ্তং শ্রাদ্ধকালেহতিথিং দ্বিজঃ | 

শ্রাদ্ধক্রিয়াফলং হস্তি তত্রৈবাপুজিতোহতিথিঃ ॥২০১ 
তম্মাদপুর্বমেবাত্র পুজয়েদাগতাহতিথিম্ | 
কদাচিৎ কশ্চিদাগচ্ছেত্তারয়েদ্ যস্ত পুর্বজান্ ॥২০২ 
যতিব্রত্যমিহোত্রী চ তথা চ মখকৃদ্ দ্বিজঃ | 

সদৈতেতিথয়ঃ প্রোক্ত। অপূর্বাশ্চ দিনে দিনে ॥২০৩ 
অতিথেহমরদেহস্ত্ং মত্তারার্৫থমিহাগতঃ | 

ংসারপন্কমগ্নং মামুদ্ধরন্বাইঘনাশন ॥২০৫ 

নৈকাশ্রমে বসন্ বিপ্রো মুনীন্দ্রচ্যতেহতিথিঃ | 
অন্যাত্র দৃষ্টপূর্বো যো নাসাবতিথিরুচ্যতে ॥২০৫ 
ক্ষান্রয়ো যদি বা গচ্ছেদতিথিত্বেন বেশ্ানি । 

ভূক্তেষু মস্ত বিপ্রেষু কামতস্ত তমাশয়ে ॥২০৬ 

ব্রাহ্মণ ভক্তির সহিত অতিথির পাদদ্য় প্রক্ষালন 

করত আমন ও অর্থ্য প্রদানানস্তর মালা ও চন্দনাদি দ্বার! 

ভূষিত করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইবে ।১৯৮-৯৯ 
ধাহাদের স্বরূপ জনসাধারণের পরিজ্ঞাত মহে-_ 

এইরূপ যৌগিগণ বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়া মন্মহ্াগণের 

আর্য্য-শান্ 

বৈশ্যো বা যদি বা শুদ্রে! বিপ্রগেহং সমাব্রজে্ড 
তৌ ভূত্যৈঃ সহভোক্তব্যাবিতি পরাশরোহব্রবীৎ॥২০৭ 

ক্লীবো বা যদি বা কাণঃ কুষ্টী বা ব্যাধিতোহপি বা। 
আগতো বৈশদেবাস্তে দ্রষ্টব্যঃ সর্বদেবব€ ॥২০৮ 
ক্ষজ্রিয়েণাপি বৈশ্টেন তৈব বৃষলেন চ। 
আতিথ্যং সর্ববর্ণানাং কর্তব্যং স্যাদসংশয়ম্ ॥২০৯ 

যোহতিথিং পুজয়েস্তক্ত্যা অন্যাভ্যাগতমেব চ। 
বাল-বৃদ্ধাদিকং চৈব তস্য বিধুঃ প্রসীর্দতি ॥২৯০ 

দেবা মনুষ্যাঃ পিতরশ্চ সর্বে 

সর্ষে তৃপ্ডতেন চ ভুরি দিষ্টমূ। 
তম্মান্ন দাতুত্ত্রমবাঙ্গনাভি- 

স্তন্তাতিথেঃ কেন সমত্বমস্তি ॥২১১ 

ইতি আতিথ্যবিধিঃ | 

নিমগ্ন হইয়াছি, "আমাকে এই কদ্দিম হইতে উদ্ধার 

করুন ।২০৪ 

মুনিশ্রেষ্টগণ বলিয়াছেন যে, একাশমবাপী ব্প্র 

অন্য বিপ্রের গুহে সমাগত হইলে তিনি অতিথি বলিয়া 
পরিগণিত হইবেন না। যে বিপ্রকে পূর্বে কোথায়ও 

উপকারের জন্য পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেন। সেইহেতু | দেখা গিয়াছে, সেই বিপ্র অতিথিশ্রেণীভুক্ত নহেন।২০৫ 
দিজ পিতৃলৌকের শ্রাদ্ধকালে অতিথি প্রীপ্ড হইয়া 

সম্মানসহকারে তাহার পূজা করিবে । যদি সেই 

সময়ে অতিথি অপুজিত অবস্থায় ফিরিয়া যাঁন, তাহা 
হইলে শ্রীঙ্গক্রিয়া-জহ্য যে ফল হইত, তাহা নষ্ট হইয়া 

যাঁয়। যদি কোনও অতিথি কখনও শ্রাদ্ধকালে সমাগত 

হ'ন, তাহা হইলে_-অতিথির আগমনে পূর্ববপুরুষগণ 

পরিত্রাণ লীভ করেন বলিয়া সমাগত এবং পূর্বে 

অনাগত অতিথির তাবশ্টাই পূজা করিবে ।২০০-২ 

যতি, ব্রতী, অঙ্লিহোতী ও যজ্জরুদ্ দ্বিজ ইহারা 
যদি প্রতিদিন অপূর্ব অর্থাৎ পূর্বে অনাগত হইয়া উপস্থিত 

হ'ন, তাহা! হইলে সকল সময়েই ত্রাহাঁরা অতিথি 
বলিয়া শীস্কো উক্ত হইয়াছেন ।২০৩ 

হে পাপনাশন অতিথে! আপনি আমাকে পরিত্রীণ 

করিবাঁর জগ্ত দেবদেহ-ধাঁরণ করিয়া আমার এই গৃহে 

সমাগত হইয়াছেন। মায়াময়সংসাররূপ কর্দমে আমি 

সপ সপ পপ সপ 

বিপ্রগণ ভৌজন করিলে তৎপর যদি ক্ষত্রিয় বিপ্রা- 
গুহে অতিথিরূপে উপস্থিত হ'ন, তাহা হইলে বিপ্র 
সেই ক্ষত্রিয়কে ইচ্ছানুরূপ ভোজন করাইবে।২০৬ 

মহামুনি পরাঁশর বলিয়াছেন যে, বৈশ্য এবং শুক্র 
যদি বিপ্রগুহে অতিথিরূপে সমুপস্থিত হয়, তাহা! হইলে 

বিপ্র সেই বেশ্য ও শুদ্রকে তাহাদের ভত্যের সহিত 
ূ ভোজন করাইবে 1২০৭ 

বৈশ্বদেব-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর যদি ব্লীব, কাণ, 
কুষ্ঠরো গ্রস্ত ব্যক্তি ও ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তি গৃহে সমাগত 

হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সর্দেবতার ন্যায় 
জানিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্থা ও শৃদ্র তদ্গৃহাগত সকল বর্ণের 
নিংসংশয়ে আতিথ্য করিবে। যিনি ভক্তিপুর্বক বালক- 

বুদ্ধাদি যে কোনও অতিথি ও অভ্যাগত ব্যক্তির পূজা 
করেন, বিষুঃ সেই বাক্তির প্রতি প্রসন্ন হ'ন ।২০৮-১০ 

ভাগ্াবশতঃ সমাগত অতিথিকে অন্নদানে পরিতৃপ্ত 



বৃহ পরাশর-্মৃতিঃ ৪৫ 

অথ বর্ণাশ্রমধর্মঃ | | সর্বেষাং জীবনং প্রোক্তং ধর্মে গৈব চ কর্ষণম্। 
বর্ণধর্মান্ প্রবক্ষ্যামি য€ কৃত্যং ব্রাহ্মণাদিভি? | ' ভিন্নবৃতির্যথ! ন স্তাঁৎ কুর্ধ্যাদ্ বিপ্রস্তথা চ তশ্ ॥২১৭ 

নিবোধধ্বং দ্বিজা্তদ্ বৈ সংক্ষেপেণ পৃথক্ পৃথক্ ॥২১২ ুবম_ক্ানি কর্মাণি ৃত্যা বা কষত্রিয়ন্ত চ। 
হাজনং যাজনং বিপ্রে তথ। দান-গ্রতি গ্রহে | বৃর্তযভাবে দ্বিজো জীবেত্তিন্নবৃত্তিং বিবর্জয়েৎ ২. ৯১০৮ 

অধ্যাপনমধ্যয়নং কর্মাণ্যেতানি মট্তথ! ॥২১৩ 
প্রজানাং রক্ষণং দানমরীণাং নিগ্রহস্তথা | 
যজনাহ্ধ্যয়নে রাজ্জি বিষয়াসক্তিবর্জনম্ ॥২১৪ 

প্রজানাং পালনং দানং শত্দরভৃতবং প্রচণ্ডতা | 

নির্জয়ঃ পরসৈন্যানামেষ ধর্ম; স্থৃতো নুপে 0২১৯ 

যজনাহ্ধ্যয়নে দানং পাশুপাল্যং তথা বিশি। পুষ্পং পুষ্পং বিচিনুযান্ মূলচ্ছেদং ন কারয়ে। 
বাণিজ্যঞ্চ কুসীদঞ্চ কর্মষট কং প্রকীতিতঘ্ ॥১১৫ মালাকার ইবারামে গ্রজান্ত শ্যান্তথ। নৃপঃ ॥১ ২০ 

শুঙাষা ব্রাহ্মণাদীনাং তদাঁজ্ঞাপালনং তথা । লোহকর্মরথান।ঞ% গবাঞ্চ প্রতিপালনমূ। 
এষ ধর্মঃ স্মৃতঃ শদ্রে বার্ণিজ্যেন চ জীবনম্ ॥২১৬ গোরক্ষা-কুষি-বাণিজ্যং বৈশ্ববৃত্তিরুদাহৃতা৷ ॥২২১ 

করিলে কেবল দাতাই ফলভাগী হ*ন না, দেবাঙ্গনাগণের সর্ধবর্ণের জীবনধারণের উপায় কথিত হইল। 

সহিত দেবগণ, মনুষ্যগণ ও পিতলোকগণ পরিতৃপ্ত প্রতোক বর্ণই স্ব স্ব বুন্তির ধর্মী অবলম্বন করিয়া জাবন- 

হ'ন। সেইহেতু সেই অতিথির সমান কে আছে? ধারণ করিবে। যাহাতে বৃত্তান্তর গুহীত না হয় বিপ্র 

২১১ ৷ সে প্রকার কাধ্য করিবে 1২১৭ 

আতিথ্য-বিধি সমাপ্ত । | বিপ্র পূর্বোক্ত কম্ম করিয়া অথবা ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ 

অনন্তর বর্ণীশ্রমর্্ন বধিত হইতেছে । | করিয়া জীবিকানির্বাহ করিবে, বৃত্তির অভাব হইলেও 
হে দ্বিজগণ! আমি পৃথক্ পৃথগ ভাবে ব্রাক্মণাঁদি | ভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করিবে না, ভিন্ন বৃত্তি অবশ্থাই বর্জন 

বণচতুষ্টয়ের চতুরাশ্রমে যাহা করণীয়, সেই বণীশ্রমধধ্র ; করিবে ২১৮ 
সংক্ষেপে প্রকষ্টূপে বলিব-_ইহা তোমরা বিশেষরূপে |. পরজাগণের পালন, দান, তীক্ষান্ত্রধারণ ও শক্রসৈন্যের 

২ এ রঃ শব | 

অবগত হও । 1২১২ । পরাজয় এইগুলি ক্ষত্রিয়ধন্মী বলিয়া শীস্কে উক্ত 

বিপু যজন, যাঁজন, অধায়ন, অধ্যাপন, দান ও হইয়াছে ।২১৯ 
প্রতিগ্রহ এই ষটকন্ম করিবে। ক্ষত্রিয় বিষয়াসক্ভি-: মালাকার যেরূপ পুশ্পোগ্ভান হইতে একটি একটি 

্ | 

বর্জন, প্রজাগণের রক্ষণ, দান, শক্রনিগ্রহ, যজন ও করিয়া পুষ্প চয়ন করে অথচ পুষ্পরৃক্ষের মুলোচ্ছেদ 
অধ্যয়ন করিবে 1২১৩-১৪ করে মা, সেরূপ রাজা! গ্রজাঁদিগকে পালন করিবেন, 

বৈশ্য যজন, অধ্যয়ন, দান, পশুপালন, বাণিজ্য ও কদাচ তাহাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করিবেন না।২২০ 

কুসীদ বৃত্তি (টাঁকা ধার দিয়া স্থুদগ্রহণ ) এই বট্কম্ ূ লৌহ ও রথ-বিষয়ক কর্দ্দ, গোপালন, গোঁরক্ষা, 

করিবে ।২১৫ 1 কৃষি এবং বাণিজা এই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়! বৈশ্য 

শূত্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণব্রয়ের শুশ্রীষা, তাঁহাদের আজ্ঞা- | জীবনধারণ করিবে বলিয়া শান্তে উক্ত হইয়াছে।২২১ 
পালন ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিবে  দ্বিজগণের শুআষাই শুদ্রগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়। শান্ত 
ইহাই শুদ্রের পালনীয় ধর্মী বলিয়া শাস্জে কথিত কীন্তিত হইয়াছে। শুত্র ইহার অগ্যথাচরণ করিলে 
হইয়াছে ।২১৬ তাহার সমস্তই নিক্ষল হইবে ।২২২ 



৪৬ আধ্্য-শাঙ্গ 

শূন্য দ্বিজগুঙ্াসা পরো! ধর্ম; প্রকীতিতঃ। অগম্যাগামিতা৷ চৌর্যং শূত্রে স্থ্যঃ পাতহেতবঃ ॥২২৪ 
অন্যথা কুরুতে যত্ত, তন্ভবেত্স্ নিষ্ষলম্ ॥২২২ কপিলাক্ষীরপানেন ব্রাহ্মণীগমনেন চ। 
লবণং মধু তৈলঞ্চ দ্ধি তক্রং ঘুতং পরঃ। বেদাক্ষরবিচারেণ শদ্রম্ নরকে! প্রুবম্ ॥২২৫ 

ন দুষ্যেচ্ছদ্রজাতীনাং কুর্ধ্যাৎ সর্বস্ত বিক্রয়ঘূ ॥২২৩ তি শ্রীরৃহত্পরাশরায়ে ধর্মশান্ে স্বব্রতপ্রোক্তায়াং 
বিক্রয়ং মগ্-মাংসানামভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণমূ। সংহিতায়াং চতুর্োহধ্যায়ঃ ॥ 

শুদ্রজাতির লবণ, মধু, তৈল, দধি, ঘোল, ঘুত ও দুগ্ধ চৌর্যয এই সমস্ত কার্ধা শুদ্রের পাতকের কারণ বলিয়া 
এই সমস্ত গ্রবা দূষিত হয় না। শুদ্র এই সমস্ত দ্রব্য. জানিবে। কপিলা-গাভীর দৃগ্ধপান, ব্রাক্মণীগমন এবং 
সকলের নিকটে বিক্রয় করিবে ।২২৩  বেদাক্ষর বিচার করিলে শূদ্র নিশ্চয়ই নরকগামী 

মস্ত ও মাংসবিক্রয়, অভক্ষাভক্ষণ, অগম্যাগমন ও | হইবে ।২২৪-২৫ 

শীবুহত্পরাশরীয়-ধর্ম্শান্দে শব্রতমুনিপ্রোক্র-সংহিতার চতর্থ অধায় সমাপ্ত 



পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ 
অথ গোমহিমবর্ণনম্ 

£পরং গৃহস্থস্ কর্মাচারং কলৌ যুগে । 
বর্ণসাধারণং সাক্ষাচ্চাতুবণ্যক্রমেণ তু ॥১ 

যুস্মাকং সম্প্রাবক্ষামি পরাশরবচোদিতম্ ।- 
ষট্কর্মলহিতো বিপ্রঃ কুষিরৃ্তিং সমাশ্রয়েৎ ॥২ 
হীনাঙ্গং ব্যাধিসংযুক্তং প্রাণহীনঞ্চ দুর্বলম্। 
ক্ষুদ্যুক্তং তৃমিতং শ্রান্তমনডাহং ন বাহয়েৎ ॥৩ 

স্থিরাঙ্গং নীরুজং তৃপ্তং সাণ্ডং ষণ্ডবিবজিতম্ | 
অধুষ্যং সবল প্রাণমনড্াহং তু বাহয়েহ ॥৪ 

বাহযেদ্ দিবসম্যাথ ততঃ স্নানং মমাচরে। 

কুগবৈর্ন রুমিং কৃর্যযাৎ সর্বথা ধেনুসংগ্রহম্ ॥৫ 
বন্ধনং পালনং রক্ষাং দ্বিজঃ কুর্ধ্যাদ্ গৃহী গবাম্। 
হসাশ্চ যত্বতো রক্ষ্যা বধন্তে তে যথা ক্রমাণ্ড ॥৬ 

পঞ্চম অধ্যায় 

অনন্তর গোমহিমা বণিত হইতেছে । 

বর্ণাশ্রমধন্্মা বর্ণনের পর কলিযুগে ব্রাঙ্গণাদি চতুব্ণ 

সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে মুনিবর পরাশর-কথিত গৃহস্থের বর্ণানি- 
ক্রমিক কন্পঞ্চতি তোমাদের দিকটে সাক্ষাত্ভাবে 

বিশেষরূপে বলিব । ঘয্জনাদি যট্কণ্মীন্িত বিপ্র কৃষিবৃত্তি 

গ্রহণ করিবে ।১-২ 

ধর্মোদেশ্যে নিবেদিত যর্দুচ্ছাভ্রমণরত যগুভিন্ন, 

হীনাঙ্গ, ব্যাখিগ্রস্ত, মুমুযু' দুর্বল, ক্ষুধায় পীড়িত, তৃষ্ণা ও 

পরিশ্রান্ত বৃষকে হলবহন-কাধ্যে নিযুক্ত করিবে না। 
সুশ্িরাঙ্গ, নীরোগ, পরিতৃপ্ত, অগুযুক্ত, অপ্রধানবৃষ, 
অপরাজেয় ও সবলপ্রাণ বুষকে বহুনকাধ্যে নিযুক্ত 

করিবে । দ্িবসেব শেষভাগে বহন করাইবে, তগ্পর 
সম্ক্রূপে সান করিবে । কুগুসিৎ গরু দ্বারা কৃষিকাধ্ধ্য 
করিবে না। সর্বপ্রযত্বে ধেনুসংগ্রহ করিবে। গৃহস্থ 

ছিজ গো-বন্ধন,। গো-পালন ও গো-রক্ষ। করিবে এবং 

1 

[ 

ন দুরে তাস্থ নেতব্যাশ্চারণায় কদাচন। 

দূরে গাবন্চরস্ত্যো হি ন ভবস্তি শুভাবহাঃ ॥৭ 
প্রাতরেব হি দোদ্ধব্যা দুহাত সায়ং ন তা গুহী। 
দোগ্ধ,দ্বিঃ পয়সো নৈব বধন্তে তাঃ কদাচন ॥৮ 

অনাদেয়তৃণান্যাত্বী অবন্ত্যনুদিতং পায় । 

তুষ্টিদা দেবতাদীনাং পুজ্যা গাবঃ কথং ন তাঃ ॥৯ 
স্পৃষ্টাশ্চ গাবঃ শময়স্তি পাপং 
নংসেবিতাশ্চোপনয়ন্তি বিভ্ম্ । 

তা এব দত্তান্সিদিবং নয়ুন্তি 

গোভির্ন তল্যং ধনমস্তি কিপিঃও ॥১০ 

মন্তাঃ শিরসি ত্রন্গাস্তে ক্কন্ধদেশে শিবঃ স্থিতঃ | 

পৃষ্ঠে নারাযণস্থস্টো শ্রাতয়শ্চরণেষু চ ॥১১ 

যত্তপূর্ক গোবতুসসমূহকে এরূপভাবে রক্ষা করিবে, 

যেন তাহারা ক্রমশঃ বছিত হইতে পারে ।৩-৬ 

সেই গরুগুলিকে কখনও দৃরবন্তি-স্থানে বিচরণ 

করাইতে নিবে না। দৃরবর্তিস্থানে গোসমুহকে বিচরণ 

। করাইলে তাহা শুভপ্রদ হয় না। গৃহী প্রাতঃকালে গো- 
দোহন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে, কখনও সায়ংকালে 

গো-দোহন করিবে না। দুইবার গোছুগ্ধ দোৌহন করিলে 

সেই গোঁসমুূহ কখনও বন্ধিত হয় না ।৭-৮ 

সাধারণের আদেয় অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য নহে এইরূপ 

তুণ ভোজন করিয়া যে গো-সমূহ প্রতিদিন দুগ্ধক্ষরণ ও 

তুষ্টিপ্রদান করিয়া থাকে, দেই গে সমূহ কেন পৃজনায়া 
হইবে না? গো স্পৃষ্টা হইয়া স্বীয় স্পর্শনকারীর পাপ 
প্রশমিত করে, সংসেবিত হইয়া স্বীয় সেবকের ধনাগম 

ঘটায় এবং প্রদত্ত। হইয়! স্ীক্স দাতাকে শ্বর্গে পৌছায়; 
স্থতরাং গো-সমান ধন আর কিছুই নাই ।৯-১০ 

গাভীর শিরোদেশে ব্রহ্ধা, ক্কন্ধদেশে শিব, 

পৃষ্টদেশে নারায়ণ, চরণচতুষ্টয়ে বেদসমূহ এবং লোমসমুছে 
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ঘা অন্যা দেবতাঃ কাশ্চিন্তম্তা লোমস্থ তাঃ স্থিতাঃ | 
সর্বদেবময়া গাবস্তৃষ্যেতৃন্তক্তিতে। হিঃ ॥১২ 

হরন্তি স্পর্শনাৎ, পাপং পয়স! পোষয়স্তি যাঃ | 
প্রাপয়ন্তি দিবং দ্তাঃ পুজ্যা গাবঃ কথং ন তাঃ ॥১৩ 
ব€ খুরাহতভূমের্য উত্পদ্ন্তে রজঃকণাঃ। 

প্রলীনং পাতকং তৈস্ত পুজ্য! গাবঃ কথং ন তাঃ ॥১৪ 
শকৃন্মূত্রং হি বস্তাস্ত্র পীতং দহতি পাতকমৃ। 
কিমপুজ্যং হি তন্তা গোরিতি পরাশরোহব্রবীৎ ॥১৫ 
গৌরবতসা ন দোগ্ধব্যা ন চৈবং গর্ভসন্ধিনী । 
প্রসৃতা চ দশাহার্বাগ দোদ্ধি চেন্নরকং ব্রজেৎ ॥১৬ 

দুর্বল! ব্যাধিসংযুক্তা পুষ্পিতা যা দ্বিবৎসকা | 
সাধুভির্ন চ দোগ্ব্যা ধামিকৈধনিমীপ্ন,ভিঃ ॥১৭ 

কুলান্তে পুষ্পিতা গাবঃ কুলান্তে বহবস্তিলাঃ। 
কুলান্তে চলচিত্তা স্ত্রী কুলান্তে বন্ধুবি গ্রহ? ॥৯৮ 
শি পি শপ পপি _শ্পীশাশা শীত 

অন্যান্য সকল দেবতা অবস্থিত বলিয়! গাভী সর্দেবরূপ1; 

এতাদৃশ গাভীকে ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তিপূর্বক তুফট 
করেন ।১১-১২ 

যে গাভী স্পর্শনমা্র স্পর্শনকরীর পাপ হরণ করে, 

দুগ্ধ দ্বারা পুষ্টিসম্পাদন করে, দস্তা হইয়া দাঁতাকে 
স্বর্গলোক প্রীপ্ত করায়, সেই গাভী কেন পূজনীয়া হইবে 
না? ঘে গাভীর খুরাঘাতে ভূমি হইতে উৎপন্ন ধূলিকণা 
পাপ বিনষ্ট করে, সেই গাভী কেন পৃজনীয়া হইবে 

না 1১৩-১৪ 
পরাশর মুনি বলিয়াছেন যে, যে গাভীর পুরীষ ও 

মুত্র ভক্ষণ করিলে পাপ নষ্ট করে, তাহার আর 
অপূজ্য কি আছে ?১৫ 

বসহীনা ও গর্ভগ্রহণের জন্য বৃষাক্রান্তা খতুমতী 

গাভীর দুগ্ধ দোহন করিবে না এবং প্রসবের 

দশদিনের মধো গাভীর দুগ্ধ দোহন করিলে নরকে গমন 

করিবে ।১৬ 

সজ্জনগণ এবং ধনলিগ্ন, ধাশ্মিকগণ দুর্বল, ব্যাধি- | 

গ্রন্তা, খতুমতী, ছ্িবমিকা গাভী দোহন করিবে না। 
কুলক্ষয়কাল উপস্থিত হইলে গাভী পুষ্পিতা হয় ( অর্থাৎ 

একত্র পৃথিবী সর্বা নশৈলং-বন-কাননা । 
তন্তা৷ গৌর্জ্যায়সী সাক্ষাদেকত্রোভয়তোমুখী ॥১৯ 

মথোক্তবিধিনা৷ চৈত। বর্েঃ পাল্যাঃ সুপুজিতাঃ | 
পালয়ন্ পুজরেন্ন তাঃ স প্রেত্যেহ চ মোদতে ॥২০ 

দক্ষিণাভিমুখা গাব উত্তরাভিমুখা অপি। 

বন্ধণীয়াস্তথৈতাঃ স্থ্যর্ন প্রাক-পশ্চিমতো মুখাঃ ॥২১ 

বাজি-গো-বুষশালায়াং স্ৃতীক্ষং লোহদাত্রকমূ । 

স্থাপ্যং তু সর্বদা তশ স্যাদবলুপ্তবিমোক্ষকৃ্ড ॥২২ 

গাবো দেয়াঃ সদা রক্ষ্যাঃ পাল্যাঃ পোষ্যাশ্চ সর্বদা । 

তাড়য়ন্তি চ যে পাপা যে চাক্রোশন্তি তা নরাঃ ॥২৩ 

নরকাগ্পো প্রপচ্যন্তে গোনিংশ্বাসপ্রগীড়িতাঃ | 
সপলাশেন শুফ্ষেণ তা দণ্ডেন নিবর্তয়ে ॥২৪ 

গচ্ছ গচ্ছেতি তাং ব্রয়ান্ মা মা ভৈরিতি বারয়েহ। 

সংস্পৃশন্ গাং নমস্কত্য কুর্য্যাভভাঞ্চ প্রদক্ষিণম্ ॥২৫ 

গাভীর শরীরে সাদা ফোট জন্মে), শরীরে বু তিলচিহ্ 

হয়, স্ত্রী চঞ্চলচিত্তা হয় এবং বন্ধুর সহিত বিবাদ হয়। 
সশৈলবনকাননা সমগ্র পৃথিবী একদিকে এবং উভয়মুখা 
অর্থাৎ আসন্নপ্রসবা গো একদিকে এতদুভয়ের মধ্যে গো 
পৃথিবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ।১৭-১৯ 

ব্রাহ্মণাদি চতুরর্ণ যথোক্ত বিধি অনুসারে গো- 
পালন ও গো-পুজা করিবে। যে এই গো-সমূহের 
পালন ও পূজ1! করে, সে গো-সেবার ফল প্রাপ্ত হইয়া 
ইহলোকে আনন্দ প্রাপ্ত হয় ।২০ 

দক্ষিণাভিযুখ ও উত্তরাভিমুখ করিয়া গো-বন্ধান 

করিবে। পূর্বমুখ ও পশ্চিমমুখ করিয়া কখনও গো-বন্ধন 
করিবে না।২১ 

অশ্থ, গো! ও বৃষগৃহে সর্বদা স্থৃতীক্ষ লৌহনিগ্মিত অক্গু 
স্থাপন করিবে । ( অশ্বাদির ) অপহরণ-সময়ে এ লৌহান্ত 
অশ্বাদিকে রক্ষা করে ।২২ 

সকল সময়ে গোদান, রক্ষণ, পালন ও পোষণ 

করিবে। যে সকল পাপাশয় নর সেই গরুকে তাড়ন ও 

আক্রোশ করে, তাহারা গরুর বেদনা-জ্ঞাপক উত্তপ্ত 
নিঃশ্বাসে প্রপীড়িত হইয়া নরকাশ্মিতে দগ্ধ হয়। গুফদণ্ডে 



বৃহৎ পরাশর-স্মৃতি: 

৷ বস্তি হৃদয়ে নিত্যং তাদাং মধ্যে বসস্তি যে। প্রদক্ষিণীকৃত! তেন সপ্তৃদ্বীপা বন্ুন্ধর| | 
তৃণোদকাদিসংযুক্তং যঃ প্রদ্নগ্তাদ্ গবাহ্ছিকম্ ॥২৬ 
সোখশ্বমেধমমং পুণ্যং লভতে নাত্র লংশয়ঃ | 

গবাং কণ্ুয়নং ম্নানং গবাং দানসমং ভবে, ॥২৭ 

তুল্যং গোশতদানস্য ভয়তো গাং প্রপাতি যঃ। 

পৃথিব্যাং যানি তীর্ঘানি আনমুদ্ং সরাংসি চ ॥২৮ 
গবাং শুঙ্গোদকম্নানকলাং নাহস্তি ঘোড়শীন্। 
পাতকানি কুততস্তেষাং যেষাং গৃহমলঙ্কৃতম্ ॥২৯ 

বাল-বহসাভির্গোভিঃ শ্রীভিরিব স্বয়মূ। 

্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধা কৃত্ ॥৩০ 
তিষ্ঠন্ত্যেকত্র মন্ত্াস্ত হবিরেকত্র তিষ্ঠতি | 
গোভির্ধজ্ঞাঃ প্রবর্তান্তে গোভির্দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৩১ 
গোভিরবেদাঃ সমুদশীর্ণাঃ ষড়ঙ্গাঃ সপদ-ক্রমাঃ | 
মৌরভেয়াস্ত যন্তাগ্রে পৃষ্ঠতো যস্ত তাঃ স্থিতাঃ ॥৩২ 

সঙততং 

পুষ্পদল নিবদ্ধ করিয়া তদ্দারা দেই গরুদিগকে নিবৃত্ত 
করিবে । (পুষ্পদল ব্বভাবতঃ কোমল; গরুকে নিবৃত্ত 
করা আবশ্যক হইলে শুর্ষদণ্ডাগ্রে নিবদ্ধ কোমল পুপ্পদল 

দ্বারা নিবুত্ত করিলে গরু শরীরে আঘাত প্রাণ্ড হয় না) 
২৩০২৪ 

চলিয়৷ যাও, চলিয়া যাও, ভয় নাই, ভয় নাই, 
গরুকে এইরূপ বলিবে। গরুকে স্পর্শ করত নমস্কার 
করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। যিনি গরুকে প্রদক্ষিণ 
করেন-_তিনি সপ্তুদ্ধীপা পৃথিবীই প্রদক্ষিণ করেন। যে 
ব্যক্তি প্রতিদিন গরুকে তৃণোদকাদি-সংযুক্ত খান্ভ প্রদান 
করে, সেই ব্যক্তি অশ্বমেধযজত্-জন্য ফলের সমান ফললাভ 

করেন এই বিবয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। গরুর 
শরীর চুলকাইয়া দিলে ও গরুকে ম্ীন করাইলে 
গো-দানের তুল্য কল হয়।২৫-২৭ 

ষে ব্যক্তি ভীত গরুকে ভয় হইতে প্রকৃটরূপে রক্ষা 
করে, সেই ব্যক্তি শতগোদীনের সমফল প্রাপ্ত হয়। 
গরুর শূঙ্গোদকরূপ তীর্থে স্নান করিলে যে ফল জন্মে, 
সমুদ্র হইতে সরোবর পর্যন্ত পৃথিবীতে যে সকল তীর্ঘ 
আছে, সে সমস্ত তীর্থে স্নান করিলে তাঁহার ষোড়শ- 

স্পা পাশ পিসি 

৪৯ 

তে পুণ্যপুরুষাঃ ক্ষৌণ্যাং নাকেহপি ছুলভাম্চ তে॥৩৩ 
ধে গোভক্তিকর! নিত্যং ভবস্তে যে চ গোপ্রদাঃ। 
শুগমূলে স্থিতো ব্রহ্মা শুঙ্গমধ্যে তু কেশবঃ। 
শঙ্গাগ্রে শঙ্করং বিদ্যান্রয়ো দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৩৪ 
শূঙ্গাগ্রে সর্বতীর্ঘানি স্থাবরাণি চরাণি চ। 
সর্বে দেবা; স্থিত! দেহে সর্বদেবময়ী হি গৌঃ ॥৩৫ 

ললাটা/গ্রে স্থিতা দেবী নাসামধ্যে তু ষগ্ুখঃ। 
কম্বলাহশ্বতরে নাঁগো তৎুকর্ণীভ্যাং ব্যবস্থিতৌ ॥৩৬ 
স্থিতৌ তম্তাশ্চ সৌরভ্যাশ্চক্ষুষোঃ শশি-তাস্করে। | 
দস্তেষু বসনণ্চাফ্কৌ জিহ্বায়াং বরুণঃ স্থিতঃ ॥৩৭ 

সরস্বতী চ হুংকারে যম-যক্ষৌ চ গগুয়োঃ | 
খষয়ো৷ রোমকুপেষু প্রত্রাবে জাহ্ববীজলম্ ॥৩৮ 
কালিন্দী গোমযে তম্তা অপর! দেবতান্তথা | 

ভাঁগের একভাগও ফল হয় না। যাহাঁদের গুহ স্থায় 

| শিশুস্তানতুল্য গৌবতস ও শ্রীতুল্য গোসমূহ দ্বারা অলঙ্কত 
তাহাদের আর পাপ কোথায়? বিধাতা মন্ত্র ও হবির 

জন্য একটি কুলকে দুইভাগ করিয়াছেন, একভাগ ব্রাহ্ধণ 
ও অপরভাগ গো। একস্থলে অর্থাৎ ব্রাহ্ধণে মন্ত্র ও 

গোতে হবিঃ থাকে । গো দ্বারা অর্থাৎ গো হইতে 
উৎপন্ন হুবিদ্বণরা যজ্ঞ প্রবর্তিত হয় ও গে! দ্বার! দেবগণ 
প্রতিষ্ঠিত হন ।২৮-৩১ 

গে! কর্তৃক পর্দ ও ভ্রমের সহিত বড়ঙ্গবেদ উৎগীর্ণ 

। হইয়াছে । যে পুরুষের অগ্রে বৃুষভ, পশ্চাতে খো। এবং 
হৃদয়ে (সর্দেবময়) গো বিরাজমান থাকে, সেই 

গো-সমুহের মধ্যে ধাহারা বাপ করেন, ষাহারা নিত্য 

গো-ভক্তি-পরায়ণ ও গো প্রদান করেন, সেই পুণ্যবান্ 
পুরুষগণ পৃথিবীতে, এমন কি ন্বর্গেও ছুলভ। গরুর 

শৃ্গমূলে ব্রহ্মা, শৃঙ্গমধ্যে কেশব এবং শৃঙ্গাগ্রে শঙ্কর 

৷ অবস্থান করেন, ব্রহ্মা বিষুঃ ও মহেম্খর এই দেবত্রয় গো- 

মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়। জীনিবে ।৩২-৩৪ 

গ্বোশ্ঙ্গের অগ্রভাগে সকল তীর্থ, স্থাবর ও জঙ্গম 
সমস্ত পদার্থ এবং দেহে সমস্ত দেবত! অবস্থান করেন 



৫৬ 

অষ্টাবিংশতি দেবানাং কোট্যো লোমস্তৃতাঃ 
স্থিতাঃ ॥৩৯ 

উদরে গাহপত্যোহগ্নিহ্ৃ'দয়ে দক্ষিণন্ডথা | 

মুখে চাহবনীয়ন্ত সভ্যাবসথ্যো৷ চ কুক্ষিবু ॥৪০ 
এবং যে! বর্ততে গোষু তাড়নক্রোধবজিতঃ | 
মহতাং শ্রিয়মাপ্সোতি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৪১ 
কুলং তন্তা ন শঙ্কেন পুতিগন্ধং ন বর্জয়ে। 
যাব পিবতি তদ্ছুপ্ধং তাহ পুণ্যং প্রবধতে ॥৪২ 

যো গাং পয়স্থিণীং দগ্যাস্তরুণাং বসসংযুতাম্। 
শিবন্থায়তনে দত্বা দত্তং তেন তু বিশ্বকম্ ॥৪৩ 

ইতি গোমহিমাবর্ণনম্ ॥ 

অথ সমহত্ব-রষভপুজনবিধিঃ 
উক্ষাণো বেধপা স্যষ্টাঃ শস্তান্যোৎ্পাদনায় চ। 
তৈরুতপাদিতশস্যেন সর্বমেতদ্বিধার্ধ্যতে ॥88 

পরব পাপ এ 

বলিয়া গো সর্বদেবময়ী। গরুর ললাটাগ্জে দেবী, 

মাসামধ্যে কাণ্তিকেয় এবং কর্ণদ্বয়ে কম্বল ও অশ্বতর-নীমে 

নাগঘ্ধয় অবস্থান করেন ।৩৫-৩৬ 

সেই গাভীর চক্ষুদ্ঘয়ে চক্র ও মহাদেব, দস্তরাশিতে 

অধ্টবস্, জিহবায় বরুণ, ছংকারে সরন্বতী, গঞুদয়ে যম 

ও যক্ষ, রোমকুপসমূহে খধিগণ, প্রত্রাবে জাহৃবীজল, 
গোঁময়ে কালিন্দী ও অন্যান্ত দেবতাগণ, লোমসমুহে 

আটাঁশকোটি দেবতা, উদরে গাহপত্যাম্রি, হৃদয়ে 

দক্ষিণায়ি, মুখে আহবনীয় অগ্নি, কুক্ষিতে সভ্য এবং 
আবসথ্যনীমক অগ্নি অবস্থিত ।৩৮-৪০ 

তাড়নেচ্ছা ও ক্রোধ বর্জনপূর্বক যিনি গরুকে পৃরোক্ত 
প্রকারে জানিয়৷ তাহার সেবায় প্রবন্তিত হ'ন, তিনি 

ইহলোকে প্রডৃত শ্রীলাভ করেন এবং দেহাস্তে 
সবর্গলোকে পূজিত হ'ন 1৪১ 

সেই গরুর কুল-সন্বন্ধে কোনও আশঙ্কা করিবে না, 
“মুত্রীদির পৃতিগন্ধ ক্ষালন করিবে না, যতকাল তাহার 
ছৃগ্ধ পান করিবে ততকাল পুণ্য বন্ধিত হইবে ।৪২ 

ধিমি শিবায়তনে তরুণী সবশুসা ছুগ্ধবতী গো দান 

শী পপ ২ "৮ পপ 

আধ্য-শাস্র 

যশ্চৈতান্ পালযেদ্ যত্বাদ্ বধয়ে্ৈব যত্বৃতঃ | 
জগস্তি তেন সর্বাণি সাক্ষাৎ স্থ্যঃ পালিতানি চ ॥৪8৫ 

যাবদেগাপালনে পুণ্যমুক্তং পুর্বমনীষিভিঃ | 
উক্ষৌহপি পালেন তেধাং ফলং দশগুণং ভবে ॥৪৬ 
জগদেতদ্ধৃতং সর্ধমনভ্ডিডুশ্চরাচরমূ ॥৪৭ 

বৃষ এব ততো রক্ষ্যঃ পালনীয়শ্চ সর্বদ! 
ধর্মোহয়ং ভূতলে সাক্ষাদ্ ব্রহ্ষণ! হযবতারিতঃ ॥৪৮ 

ব্রেলোক্যধারণায়ালমন্নানাঞ্চ প্রসূতয়ে | 
অনাদেয়ানি ঘালানি বিঘসন্তি স্বককামতঃ ॥৪৯ 

ভ্রমিত্বা ভূতলং দুরমুক্ষাণং কো ন পুজয়ে | 
উৎপাদয়ন্তি শহ্তানি মর্দয়ন্তি বহস্তি চ॥ 
আনয়স্তি দবীয়স্তভুক্ষতঃ কোইধিকো ভূবি ॥৫০ 

স্কান্ধেন দুবাচ্চ বহত্তি ভার- 

মাখ্যাতি পত্যুর্ন চ ভাবযুক্তাঃ। 

পপ পথ পা পপ কাপ, রর্াপ+-৭৪+ ৭ ৮ 

করেন, তিনি যেন বিশ্বদীন করিলেন অর্থাৎ ভীহার 
এই দান বিশ্বদানের তুল্য ফলদায়ক 1৪৩ 

গোমহিমা-বর্ণন সমাপ্ত । 

অনন্তর রষের মহত্ব ও তাহার পুজন বিধি 
বণিত হইতেছে । 

বিধাতা৷ শঙ্য উত্পাদনের জন্ বৃষ সমুহের সৃষ্টি 
করিয়াছেন। সেই বৃষবৃন্দ দ্বারা কধিত ভূমিতে উৎ- 
পাদিত শশ্ত সমগ্র জগতকে রক্ষা করিতেছে 1৪৪ 

যিনি এই বৃষশেণীকে ঘত্বপূর্বক পালন ও বর্ধন 
করেন, সাক্ষাদ্ভাঁবে সমগ্র জগৎ তাহার দ্বারা পালিত 
হয়। (বুষপালন করিলে সমগ্র বিশ্বকেই যেন পাঁলন 
কর! হইল )18৫ 

পূর্বে মনীষিগণ গোপালনে ঘত পুণ্য সঞ্চিত হয় 

বলিয়াছেন, বৃধ-পালনে তাহার দশগুণ ফল হয়।৪৬ 
এই চরাঁচর সমগ্র জগণ্ড ধারণ করিয়া আছে বলিয়াই 

বৃষ সর্ধদা রক্ষণীয় ও পালনীয়। ত্রিলোৌকের রক্ষণ এবং 
শহ্য উৎপাদনের জন্য ব্রশ্া সাক্ষাদ্্ভাবে বৃষের পুজন ও 



বৃহ পরাশর-স্থৃতিঃ ৫১ 

স্বীয়েন দেছেন পরস্য জীবান্ 
পুষ্যন্তি রক্ষস্তি চ বধ্ন্তি ॥৫১ 

পুণ্যাস্ত্ গাবে! বন্থধাতলে যা 
বিভ্রত্যমুং গোরৃষগর্ভভারম্ | 

ভারঃ পৃথিব্য। দশতাড়িতায়া- 
একন্য চোক্ষো হপি সাধুবাচঃ ॥৫২ 

একেন দত্তেন বৃষেণ যেন 
ভবস্তি দত্তা দশ সৌরভেয্যঃ | 

মাহ্ষ্যপীয়ং ধরণীলমানা 
তম্মাদ্ বৃষাশু পুজ্যতমোহস্তি নান্ঃ ॥৫৩ 

উত্পাদ্ শল্তানি তৃণং চরস্তি 
তদেব ভুয়ঃ সততং বহস্তি | 

ন ভারখিম্নাঃ প্রবদস্তি কিঞ্িদ্ 
অহে। বৃষৈজীবতি জীবলোকঃ ॥৫৪ 

স্পা ৮ পি শপশিসিলিত -পীশসপ+াসীপাপসিসপীপীনিকড মগ | আপ পাপা তা 

পাঙলসনরূপ ধশ্মের অবতারণা করিয়াছেন । বুধ স্বেচ্ছায় 

পরিভ্রমণ করিয়া তুচ্ছ তৃণ খাছ ভক্ষণ করে ।৪৭-৪৯ 

দূর ভূতল পরিভ্রমণ করিয়া কোন ব্যক্তি না এইরূপ 
বুষের পূজা করিবে । বুষ শশ্ত উৎপাদন করে, মর্দনীয় 

ধাশ্যাদি শম্য মর্দিন করে, একস্থান হইতে অন্যস্থানে শশ্য 

বহন করিয়া লইয়া যায়; এমন কি দূরবন্তি-স্থান হইতে 
শশ্যাদি আনয়ন করে বলিয়া ভূলোকে বুষ অপেক্ষা অধিক 

পূজনীয় কে? ৫০ 

( অভিযোগ করে ) না। 
জীবন পোষণ রক্ষণ ও বদ্ধিত করে। 

বুধ পুজ্য ও বক্ষণীয় )1৫১ 

বন্থধাতলে গাঁভীগণ পুণ্যবতী। যে গাভী গোবুষের 

দশ্শগুণ অধিক বলিয়া সেই গাতী সাধুবাদার্হ। ।৫২ 
দশটি গাভী দন করিলে যে ফল হয়, একটি 

নহে 1৫৮ 
বৃষ দান করিলে তাদৃশ ফল হয়। সেইহেতু গাভী 

ধরণীতুল্যা পূজনীয়া হলেও বৃষ অপেক্ষা! পূজাযতম কেহই 
নছে।৫৩ 

তৃতীয়েইব্দে চতুর্ঘে বা যদা বুনো দৃঢ়ো ভবে । 
তদা নাসাহস্থা ভেতৃব্যা নৈব প্রাগ, ছুর্বলম্ত চ ॥৫৫ 

নানাবেধনকীলং তু খাদিরং বাথ শৈংশপম্। 
দ্বাদশাঙ্গুলকং কার্য্যং তজ.ন্ৈত্তৈশ্চ সমঞ্চ বা ॥৫৬ 

শালং ছ্বিজেন্দ্রা বুষ-গো-হয়নাং 

তাং যাম্যদিগ,দ্বারবতীং বিদধ্যাৎ | 
সৌম্যাককুব দ্বারবতীং স্ুশোভাং 
তেষাং শমিচ্ছন্ ঞ্ুবমাত্বনশ্চ ॥৫৭ 

গাবো বুষ! বা হয়-হস্তিনো বা 

অন্যেহপি সর্বে পশবো দ্বিজেন্দাঃ | 

যাম্যামুখা বোত্তরদিউ্মুখা বা 
নান্যাশকাস্তে খলু বন্ধনীয়াঃ ॥৫৮ 

বৃষ শস্য উৎপাদন করিয়া সেই শস্যের তৃণে বিচরণ 

করে, আবার তাহাই সতত বহন করে। ভারবহনে 

ঘন্মান্ত দেহ হইয়া কিছুমাত্রও বলে না। আহা! (অধিক 

কি) জীবলোক বুষ দ্বারা জীবনধারণ করে ।৫৪ 

তৃতীয় বা চতুর্থবর্ষে বৃষবৎসের শরীর যখন স্ুদৃচ 

হয়, তখন তাহার নাসা বিদীর্ণ করিবে; ইহার পূর্বে 

বিদীর্ণ করিবে না। ছুর্বল বুষবুমের নাসা ও বিদীর্ণ 

, করিবে না।৫৫ 

বৃষ ভারযুক্ত হইয়া দূর হইতে স্বন্ধে করিয়া প্রভুর : 
ভার বহন করে, তথাপি প্রভুর নামে কিছুমাত্র বলে 

বৃষ স্বীয় দেহ দারা অপরের । অথবা তজ্ভাঁত ব! তত্লা শলাঁকা প্রস্তুত কৰিবে ।৫৬ 
( এই কারণেই 

খদির বা শিংশপারৃক্ষের কান্ঠ দ্বারা নাসা বিদীর্ণ 

করার জন্য দ্বাদশাশ্্রল-পরিমিত শলাক! প্রস্তুত করিবে। 

হে দ্বিজেন্দগণ ! বুষ, গো ও অশ্রদিগের নিজের 

। মঙ্গল ইচ্ছ! করিয়া তাহাঁদের বাসের জন্য দক্ষিণমুখী সুন্দর 

এঁ গর্ভভার ধারণ করে, সে অধিক পুণ্যবত্তী ৰ একটি ূ ও শ্রেষ্ট দ্বারযুক্ত স্মুশোভন গুহ নিশ্মীণ ক
রিবে ৫৭ 

গোবুষ-তাঁড়িতা গাঁভীর ভার পৃথিবীর ভার অপেক্ষা | 
হে দ্বিজেন্্রগণ ! গো, বৃষ) অন্ধ হুজ্তী, এবং 

অন্যান্য পশুদিগকে দক্ষিণমুখ বা উত্তরমুখ করিয়৷ বন্ধন 

করিবে, কেনন। এ পশ্খসমূহ অন্যঙ্গিকের প্রতি 'অনুরন্ত 

বিধিজ্্ঞ রাজাও বৃষ, গে, অন্যান্য পশু, অথ, হস্তী, 
প্রভৃতির গৃহে প্রবেশকালে অগ্সিতে যথাশান্গু হোম ও 



৫২ 

শীলা প্রবেশে রুষ-গে পশুনাং 

রাজাহুপি যত্বাদ্ধধ-কুঞ্জরাণাম্ । 

হোঁমঞ্চ সপ্তাচিষি শাস্্রযুক্তং 
কুর্য্যাদ্ বিধিজ্ঞে! দ্বিজপৃজনঞ্চ ॥৫৯ 

ইতি সমহত্ব-রুষভপুজনবর্ণনম্। 

অথ হলবেধকরণবিধিঃ ॥ 

লাঙ্গলং সম্প্রবক্ষ্যামি যকাষ্ঠং যত্প্রমাণতঃ | 

হলেষায়াস্তথোম্মানং প্রতোদন্যা যুগস্ত্য চ ॥৬০ 

চত্বারিংশত্তথা চাষ্টাবঙ্ুলানি কুথঃ স্মুতঃ 
অর্ধার্ধমন্্লৈর্ভাজ্যো হলেষাবেধতশ্চ যঃ ॥৬১ 
ষোড়শৈব তু তন্তাধঃ ষড়বিংশতি তথোপরি 

বেধস্তম্যাশ্চ কর্তব্যঃ প্রমাণেন যড়ন্ুলম্ ॥৬২ 
অঙ্গুলৈশ্চাঙ্টভিস্তম্মাদ্ বেধঃ স্যাণ প্রাতিহারিকঃ | 
তশ্তাধস্তাচ্চ চত্বর বেধশ্চ চতুরঙ্কুলঃ ॥৬৩ 

দ্বিজপূজা করিবেন। ('রাজ।ও করিবেন" এই উক্তি 

দ্বারা অন্যেরও অবশ্য করণীয় বলিয়। প্রমাণিত হইল )1৫৯ 

বৃষের মহত্ব ও তাহার পৃজন-বর্ণন সমাপ্ত। 

অনন্তর হলচ্ছিদ্রকরণবিধি বণিত হইতেছে । 
হলদণ্ড যে কান্ট ও ষে প্রনাণান্ুসারে নিপ্সিত হইবে 

এবং হলদণ্ড, চীবুক ও জোয়ালের বিশেষ পরিমাণ 

কিরূপ হইবে, তাহা বিশেষ ভাবে বলিব ।৬০ 

গরুর পৃষ্ঠ আবৃত করার জন্য অস্টচত্বারিংশৎ অঙ্গুলি- 
পরিমিত বিচিত্র পৃষ্ঠাবরক রচনা করিবে । হলদও্ ছিদ্র 
করিবার সময়ে অদ্ধাদ্ধ অঙ্গুল পরিমাণ ভাঁগ করিবে 1৬১ 

সেই হলদণ্ডের উদ্ধভাঁগে বড়ঙ্ুল-পরিমিত ফষড়- 

বিংশতি এবং অধোভাঁগে ষড়ঙ্গুল-পরিমিত ষোড়শ ছিদ্র 
করিবে ।৬২ 

,. তাহা হইতে অষ্টাম্্ল-পরিমিত স্থানে প্রাতিহারিক' 
ছিল্লে করিবে। তাহার নিয়ভাগে চতুরঙ্গুল পরিমাণ 

চারটি ছিদ্র করিবে ।৬৩ 

ছিত্রের উদ্ধে অফ্ীঙ্ুল-পরিমিত স্থান বক্ষঃ বলিয়া 

স্পা শিপস্পীপপীস্প পাশ শশা তি শি সপ 

আধ্য-শান্ 

অঙ্টা্গুলমুরস্তস্থয বেধাদুধ্বং প্রকল্পয়েত । 
শ্রীবা দশাঙ্গুলা চোধ্ব হস্তগ্রাহী ততঃ স্মৃতাঃ ॥৬৪ 
সাহপি তজংজ্ৈঃ শুভা কাধ্যা তথ্েবস্ত্য্থুলো৷ ভবে । 
পঞ্থাঙ্কুলং পরস্তস্য শিরসোহপি বিভাবনম্ ॥৬৫ 

পৃথুত্বং শিরসো ধার্ধ্যং হস্ততলপ্রমাণকম্ | 
অ্ুলানি তথা চাঞ্চৌ উরসঃ পৃথুতা ভবেশ ॥৬৬ 
বেধাদ্ বহিঃ প্রতীকারী ষট্ত্রিংশদন্থুল৷ ভবে । 
স্ুতীক্ষ লোহফলাকা মু্কাষ্টাদিবিদারকৃৎ ॥৬৭ 
ন সীরং ক্ষীরবৃক্ষম্ত ন বিন্ব-পিচুমর্দয়োঃ | 
ইত্যাদীনাং হি কুর্বাণো ন নন্দতি চিরং গৃহী ॥৬৮ 
প্রক্ষাক্ষয়োর্ন তত কুর্ধ্যাৎ কীতিস্বৌ তৌ৷ 

প্রকীতিতৌ । 
তয়োঃ কাণ্ঠিম্ত তত কুবন্ সশস্তে নশ্ঠাতি ধ্রুবধ্ ॥৬৯ 
প্রাঞ্জল সপ্তহস্তা চ চতুরজাহ গ্রবর্তৃল। | 

সালাদিশুতকার্ঠানাং হলীষা বিদ্ুঘা! মতা ॥৭ 

কল্পনা করিবে । তৎপর উদ্ধদিকে দশাঙ্গল পরিমিত 
স্থান হস্তগ্রাহী গ্রীবা বলিয়া কথিত 1৬৪ 

গ্্ীবা সম্বন্ধে অভিজ্ঞগণ অঙ্গুলিত্রয় পরিমিত ছিদ্রযুক্ত 

সেই স্্ন্দর গ্রীবা নিম্নাণ করিবে । তাহার অগ্র ও 

শিরোভাগ পঞ্চাঙ্গুল-পরিমিত জাঁনিবে 1৬৫ 

হস্ততল-প্রমাণানুরূপ শিরোভাগের বিস্তৃতি করিবে । 

সেইরূপ, বক্ষের বিস্তৃতি অন্টাঙ্গুল পরিমাণ করিবে ।৬৬ 

ছিদ্রের বাহিরে মৃত্তিকা ও কাঁ্াদি-বিদীরণক্ষম 
প্রতীকার-সনর্থ ষট্ত্রিংশৎ অঙ্গুল-পরিমিত স্তৃতীক্ষ লৌহ- 
ফলক স্থাপিত হইবে ।৬৭ 

ক্ষীরবৃক্ষ ( বট, অশ্থথ, উড়,ম্বর ইত্যাদি ), বিশ্ববুক্ষ ও 
পিচুমর্দ (নিন্ম ) বৃক্ষের কাষ্ঠ বারা লাঙ্গল নির্মাণ করিবে 
না। উক্ত বুক্ষসমূহের কাষ্ঠ দ্বারা লাঙ্গল নির্ীণ করিলে 
গৃহী কোনও কালেই আনন্দ লাভ করে না।৬৮ 

পাকুড় ও বহেড়া-বুক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা লাঙ্গল নিশ্মীণ 

করিবে না। কেনন। ইহার! কীন্তিনাশক বলিয়া! শান্ত্রে 

উক্ত হইয়াছে । এই পণকুড় ও বহেড়া-রক্ষের কাণ্ঠি দ্বারা 
লাঙ্গল নিম্মীণ করাইলে গুহী শস্তের সহিত নিশ্চিত 



রহ পরাশর-"্মুতিঃ 

অস্তা। বেধঃ সকর্ণায়াঃ কার্্যো নববিতস্তিভিঃ | 

নীচোচ্চবুষ্মানেন তজজ্ঞ! এবং বদস্তি হি ॥৭১ 

চতুরহস্তং যুগং কার্য্যং স্বন্ধস্থানেহর্চন্্রব | 
মেষশূঙ্গ্যাঃ কদন্বস্য সালাগ্যন্যাতমস্ত বা ॥৭২ 
শম্যা বেধাদ্ বহিঃ কার্ধ্য। দশাঙ্গুলপ্রমাণিকা | 

তন্মানেন প্রণালী চ তদন্তরদশাঙ্থুলমূ ॥৭৩ 
প্রতোদশ্চ সমগ্রন্থির্বৈণবশ্চ চতু্ষরঃ | 
তদগ্রে চাপি কর্তব্যে। যবাকারস্ত লোহজঃ ॥৭৪ 
হীনাতিরিক্তং কর্তব্যং নৈব কিঞ্চিও প্রমাণতঃ | 
কুর্ণ্যাদনুড়ুহোহদৈন্যাদৈন্যাত্ত, নরকং ব্রজেৎ ॥৭৫ 
যথা! দ্র; যথাশোভং বাহকস্ত গ্রমাণতঃ | 
ভূমেশ্চ কর্ষণায়ালং তজজ্জঃ সীরং বদন্তি হি ॥৭৬ 

বিনষ্ট হয়, (শশ্য নষ্ট হয় এবং গৃহীও নষ্ট হয়)। 

সরল, সপ্তহস্ত-পরিমিত চতুক্ষোণবিশিষ্ট, অগ্রভাগ 
বর্তূলাকার সাল প্রভৃতি সুন্দর কাষ্টের নিগ্মিত হলদণ্ড 
প্রশস্ত -- ইহাই বিদ্বান্গণের অভিমত ।৬৯-৭০ 

নীচত ও উচ্চতানুষাঁয়ী বুষের পরিমাণান্বসীরে নব- 

দ্বাদশীঙ্গুল খুঁটি দ্বারা এই হলদণ্ডের মধ্যবন্তি-স্থানে 

থাকেন । ক্বন্বস্থানে অদ্বচন্দ্রাকীর করিয়া চারহাত 

পরিমাণ জোয়াল প্রস্তুত করিবে । তিনীশ, কদম্ব অথবা 

সাল ইহার যে কোনও একটি বৃক্ষের কাষ্ঠ জোয়াল- 
প্রস্ততির কাধ্যে ববহাঁর করিবে 1।৭১-৭২ 

ছিদ্রের বাহিরে শমীবৃক্ষের কান্ঠ দ্বারা দশাঙগুল 
পরিমিত একটি প্রণালী প্রস্তত করিবে । সেই প্রণালীর 

পরিমাণ অনুসারে তন্মধ্যে আরও একটি দশাঙ্গুল-পরিমিত 

ছিদ্র করিবে ।৭৩ 

চতুক্ষোণ, সমানগ্রন্থিবিশিষ্ট বংশদণ্ড দ্বারা প্রতোদ 
(চাবুক ) করিবে এবং তাহার অগ্রভাগে লৌহনিদ্মিত 
যবাকার একটি শলাকা স্থাপন করিবে ।৭8 

হীন বা অতিরিক্ত কিছুই করিবে না, (পূর্বোক্ত 
বিধানানুষায়ী) সমস্তই প্রমাণানুসারে করিবে । শারীরিক 

দৈশ্ুহীন সবল বৃষ হইতে কার্য্যসম্পাদনের ব্যবস্থা 

1 
] 

] 

ঃ 
] 

যোজনং তু হলম্যাথ প্রবক্ষ্যামি যথা তথা । 

জ্যেষ্ানক্ষত্রসংযুক্তে পুণ্যেইহ্ছি তদ্বিধীয়তে ॥৭৭ 
অন্যত্র বা শুভে ভে চ তত্র কাধ্যং বিপশ্চিতা। 
যন্ত, কৃত্যং হিতং বাপি প্ুণ্যং বা মনলি সফরে ॥৭৮ 
মাতৃশ্রাদ্ধং দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্ যথোক্তবিধিনা গৃহী। 
দ্রব্য-কালানুসারেণ কুর্বাণো ধর্মতঃ কৃষিমূ ॥৭৯ 
প্রোল্লিখ্য মণ্ডলং পুষ্প-ধুপ-দীপেঃ সমর তৎ। 
ইন্দ্রায় চ তথাহশ্বিভ্যাং মরুদ্ভ্যশ্চ তথ দ্বিজঃ ॥৮০ 
কুর্ধ্যাদ্ বলিহৃতিং বিদ্বান উদগ. বৈ কশ্মযপায় চ। 

তথা কুমাধ্্যৈ সীতায়ৈ অনুমত্যৈ তথা বলিঃ ॥৮১ 
নমঃ স্বাহেতি মন্ত্েণ স চেচ্ছন্নাত্সনে। হিতমৃ্ | 

দধি-গন্ধাহক্ষতৈঃ পুষ্পৈঃ শমীপ্রৈত্তিলৈস্তথা ॥৮২ 

করিবে । শারীরিক দৈগ্যযুক্ত বৃষ হইতে কাধ্য-সম্পাদনের 
ব্যবস্থা করিবে না ! যদি কেহ করে, তাহা হইলে সেই 
ব্যক্তি নরকে গমন করিবে 1৭৫ 

বাহকের প্রমাণামুসারে যথাবিধি সদ, স্থশোভন 
এবং ভূমিকর্মণের পক্ষে যথাযোগ্য হইলে লাঙ্গল ভিজ্ঞগণ, 

৷ তাহাকে লাঙ্গল বলিয়া থাকেন ।৭৬ 

পূর্বোক্ত ছিদ্র করিবে-__তৎসম্বন্থে জ্বানিগণ এইরূপ বলিয়া: 

[0 তে ১০ 5 সপ কস 

অনন্তর যে প্রকারে ভূমিতে হল যোজনা করিতে 

হয়, তাহা বিশেষভাবে বলিব। জ্যষ্ঠানক্ষত্র-সংযুক্ত 
পুণ্যদিনে ভূমিতে হল যৌজনা করিবে; অথবা বিঘান্ 

বাক্তি কোনও শুভনক্ষত্রে হল যোজনা করিবেন। 
' যে কাঁধ্য হিতকর ও পুণ্যজনক বলিয়া মনে উদিত হয়, 

| 
! 

তাহা করিবে 1৭৭-৭৮ 

দ্রবা ও কালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শাল্তরীয় বিধি 
অনুসারে কষিকর্মে রত গৃহস্থাশরমবাসী ছবিজ শাস্্রোক্ত 

বিখি অনুসারে মাতৃ শ্রীঙ্ধ করিবে ।৭৯ 

বিদ্বান দ্বিজ বিশেষভাবে একটি মণ্ডল অস্থিত করিয়া 
পুষ্প, ধৃপ ও দীপ দ্বারা সেই মণ্ডল অর্চনা করত ইন্দ্র, 
অশ্বিনীকুমারদয়, উনপঞ্চাশশ বায়ু ও কশ্যপ ইহাদের 
উদ্দেশ্যে উত্তরমুখ হুইয়া বলিপ্রদান করিবে। কুমারী 
সীতা ও অনুমতি ইহাদের উদ্দেশ্যেও সেই প্রকার বলি 

প্রদান করিবে ।৮*-৮১ 



৫8 আধ্য-শানুর 

দগ্াদ্ বলিং বৃষাণাঞ্চ মধ্বাজ্যপ্রাশনং তথা । তিলপাত্রচ্যুতং তোয়ং দক্ষিণন্যাং পতেদ্দিশি। 
সঙ্ঘৃষ্য সীরফালা গ্রং হেনা বা রজতেন বা ॥৮৩ তেন তৃপ্যস্তি পিতরো যাবন্ন তিলবিক্রয়ঃ 1৮৯ 
প্রলিপ্য মধু-সপির্ভ্যাং কুর্ধ্যাচ্চ ততপ্রদক্ষিণম্। বিক্রীণীতে তিলান্বস্ত মুক্তা হন্যদ্ধান্যসামকান্। 
অগ্নযক্ষোর্মগুলং কৃত্বা কৃর্ধযাৎ সীরপ্রবাহণম্ ॥৮৪ 
পুণ্য লাঙ্গল কল্যাণ কল্যাণায় নমোহস্ত্িতি । 
সীতায়াঃ স্থাপনং কৃত্বা পরাশরুষিং ম্মরন্ ॥৮৫ 

সীর৷ যুগ্তীস্তি ইত্যাগ্ৈর্ম স্তৈঃ সীরং প্রবাহয়ে। 
দধি-দুর্বাহক্ষতৈঃ পুষ্পৈঃ শমীপত্রৈশ্চ পুণ্যদৈঃ ॥৮৬ 
সীতাং পুজ্যরুষৌ। ভক্ত্যা রক্তবন্ত্র-বিষাণকৌ। 
সপ্তধান্ানি চাদায় প্রোক্ষ্য পুর্বমুখে৷ হলী । 
তানি কৃত্বোক্ষোঃ ক্ষেত্রে চ কিরন্ ভূমিং কৃষেদ্ 

দ্বিজঃ ॥৮৭ 
ন তিলৈর্ন যবৈহীঁনং দ্বিজঃ কুরবাত কর্ষণম্ | 
তদ্ধিহীনং তু কুর্বাণং ন প্রশংসন্তি দেবতাঃ ॥৮৮ 

শী এ পপ আপ 

সেই জি স্বকীয় হত ইচ্ছা করিয়া “নমঃ ম্বাহা” 

এই মন্ত্রযৌগে দধি, গন্ধ, অক্ষত, পুষ্প, শমীপতর ও তিল 

বারা বলিপ্রদান করিবে 1৮২ 

বুষবুন্দের উদ্দেশে বলি, মধু ও ঘ্বৃত ভঙক্ষণার্থ 

প্রান করিবে । লাঙগল-ফলাকার অগ্রভাগ সণ বা রজত 

হবার বিশেষভাবে ঘর্ষণ করিয়া মধু ও ঘৃুত দ্বারা প্রলিপ্ত 

করত তাহা প্রদক্ষিণ করিবে । অগ্নি ও বুষের মধ্যস্থলে 

মণ্ডল প্রস্তত করিয়! লাঙ্গল-বহন করাইবে 1৮৩৮৪ 

“পুণ্য লাঙ্গল কল্যাণ কল্যাণাঁয় নমোইস্ত” এই মন্ত্র 

পাঠপূর্বক লাঙ্গল চিহ্নিত রেখা স্থাপন করত পরাশর- 

মুনিকে স্মরণ করিতে করিতে “সীর। যুষ্তন্তি” ইত্যাদি 

মন্ত্রপাঠ করত লাঙ্গল চলন! করিবে । হলধারী দ্বিজ দধি, 

০৮ ক ২০ পপ পেস্ট আআ আপা পল শশা পপ 

ূর্বা, অক্ষত, পুষ্প এবং পুণ্যপ্রদ শমীপত্র দ্বারা লাজল- 

চিহ্নিত রেখ! ও রক্তবন্ত্র-সমাচ্ছাদিতশুগ বুষকে ভক্তিভরে 

পুজ। করিয়া সাতটি ধান্ গ্রহণানম্তর উহা প্রোক্ষণ করত 

পূর্যমুখ হইয়া সেই খান্যাগুলি হস্তে লইয়া বৃষদয়ের মধো 

এবং ক্ষেত্রে ছড়াইয়। ভূমিকর্ষণ করিবে 1৮৫-৮৭ 

ঘিজ তিল ও ঘবহীন কর্ষণ করিবে না। তিঙ্গ ও 

ষধহীন কর্ণ করিলে দেবতাগণ সেই কর্ষক দ্বিজকে 

প্রশংসা কয়েন না ।৮৮ 

বিমুচ্য পিতরস্তং তু প্রযস্তি হি তিলৈঃ সহ ॥৯০ 
তৃষাজ্জলং যবস্থঞ্চ পান্রেভ্যে। ভূতলে পতি । 
পয়ো-দধি-ঘ্বতাগ্যৈস্ত তর্পযে্ র্বদেবতাঃ ॥৯১ 

দৈব-পর্জন্য-ভূ-সীরযোগাৎ কৃষিঃ প্রজায়তে। 
ব্যাপারাৎ পুরুষস্তাপি তম্মা ভতত্রোগ্ভতো ভবে ॥৯২ 
শালীক্ষ-শণ-কার্পাস-বার্তাকু প্রভৃতীনি চ। 
বাপয়েণ শশ্তবীজানি সর্বং বাপি ন সীদতি ॥৯৩ 
চন্্রক্ষযেহমতিবিপ্রো যো যুনক্তি রূষং কচিগু | 
তং পঞ্চদশ বর্ধাণি ত্যজন্তি পিতরো৷ হিতম্ ॥১৪ 

চন্দ্রক্ষয়ে তৃ যো বিদ্বান্ দ্বিজে। ভূঙ্ক্তে পরাশনম্। 
ভোক্ত,মাসাজিতং পুণ্যং ভবেদশনদস্য বৈ ॥৯৫ 

যে পর্য্যন্ত তিল-বিক্রয় না হয়, সে পধ্যন্ত তিল- 

পাত্রচ্যুত জল দক্ষিণদিকে পতিত হইলে সেই জল দ্বারা 

পিতৃলোকগণ তৃপ্ডতিলাভ করেন ।৮৯ 

সামক ধান্য প্রভৃতির বিক্রয় ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি 

তিল বিক্রয় করে, তাহার পিতৃলোকগণ তাহাকে ত্যাগ 

করিয়। তিলের সহিত প্রয়াণ করেন 1৯০ 

তুষ ও যবস্ফিত জল ভূতলে পতিত হইলে দুগ্ধ, দধি 

ও ঘ্বৃতাদি মিশ্রিত সেই জল দ্বারা সকল দেবতাগণের 

তর্পণ করিবে । দৈব, পর্জন্ত, ভূ ও লীঙ্গলযোগে পুরুষের 
প্রযত্ববশতঃ কৃষিকন্্জীত শম্তাদি জন্মিয়া থাকে । 

সেইহেতু উক্ত কষিকন্মে উদ্ভোগী হইবে 1৯১৯২ 

শালি, ইচ্ষু, শণ, কার্পাস, বার্তাকু ( বেগুণ ) প্রস্ভৃতি 
শশ্যবীজ বপন করিবে অথব। সর্বপ্রকার শশ্তবীজ বপন 

| করিবে। কিন্তু সব বীজ সেরূপ ফলপ্রসূ হয় না।৯৩ 

| যে বুদ্ধিহীন বিপ্র কষ্ণপক্ষে কোনও স্থানে হলকর্ষণ- 

ৰ কাধ্যে বৃষকে নিযুক্ত করে, পিতৃলোকগণ পঞ্চদশব্ম 

ব্যাপিয়া তাহার হিতসাধক কণ্ম ত্যাগ করেন ।৯৪ 

যে অবিদ্বান্ বিপ্র কৃষ্ণপক্ষে পরান্নভোজন করে, 

সেই পরামমভোজীয় মাসাঞ্জিত পুণ্য ভোজন-দাতা লা 
করেন ।৯৫ 

০ পাাসপাশিশাীস্পাশিসস্সা 



বৃহৎ পরাশর-স্মৃতিঃ 

চন্্রার্কয়োস্ত সংযোগে কৃর্ধ্যাদ্ যঃ স্ত্রীনিষেবণম্ | 
স্যু রেতোভোজনাস্তম্য তম্মাসং পিতরো হতাঃ 1৯৬ 

চন্্রক্ষয়ে তু যঃ কৃুর্য্যাতরুস্তস্তনিকৃস্তনম্। 
তশ্পর্ণলংখ্যয়া তম ভবস্তি জণহত্যকাঃ ॥৯৭ 
বনস্পতিগতে লদোমে যেহধানং তু ব্রজেদ্ দ্বিজঃ। 
্রত্রষ্টদ্বিজকর্মাণং তং ত্যজন্ত্যমরাদয়ঃ ॥৯৮ 

বাসাংসীন্দুপ্রণাশে যে! রজকন্তাগ্রতঃ ক্ষিপেহ | 
পিবন্তি পিতরস্তম্য মাসং বস্ত্রমলাম্থু ত ॥৯৯ 
সোমক্ষয়ে দ্বিজো যাতি ত্যক্ত। যস্ত হুতাশনমৃ। 
স দেব-পিতৃশাপাগ্রিদর্ধো নরকমাবিশেহ ॥৯০০ 
অফ্টমী কামভোগেন ষষ্টী তৈলোপভোগতঃ। 
কৃহ্শ্চ দ্তকাষ্ঠেন হিনস্ত্যাসগ্তমং কুলম্ ॥১০১ 
চন্দ্রাপ্রতীতৌ পুরুষস্তু দৈবাদ্ 

অগ্যাদমত্যা যদি দস্তকাষ্ঠম্। 

চন্দ্র এবং সূর্য্যের সংযোগে অর্থাৎ অমাবস্যাতিথিতে 

যে ব্যক্তি পতীতে উপগত হয়ঃ তাহার পিতৃলোকগণ 

অন্যায় কাধ্যের জন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া স্মলিত 

রেতোরাঁশি ভোজন করিয়া থাকেন ।৯৬ 

কৃষ্ণপক্ষে যেব্যক্তি গাছের গুড়ি ছেদন করে, সে 
ব্ক্তি তদ্বুক্ষপত্রের সংখামুরূপ জরণহত্যার পাপে লিপ্ত 

হয় 1৯৭ 

চন্দ্র বনস্পতিগত হইলে পর যে ছ্বিজ পথে গমন 
করে, দ্বিজোচিত কর্ম হইতে বিশেষরূপে ভ্র সেই 
দ্বিজকে সকল দেবতা ত্যাগ করেন ।৯৮ 

ষে ব্যক্তি কুষ্ণপক্ষে রজকের নিকট বস্ত্র প্রেরণ 

করে, তাহার পিতৃলোকগণ একমাস ব্যাপিয়া সেই 

বন্সের মলযুক্ত জল পান করেন ।৯৯ 

কৃষ্ণপক্ষে যেছিজ হোমাগ্লি ত্যাগ করিয়া চলিয়া 

যায়, সেই বিজ দেব ও পিতৃগণের অভিশাপে দগ্ধ হইয়া 

নরকে প্রবেশ করে ।১০, 

যে ব্যক্তি অফ্টমীতিখিতে কামভৌগ, য্ঠীতিথিতে 
তৈলমর্দন এবং অমাবস্যাতিথিতে দস্তকাষ্ট-ব্যবহার করে, 
তাহার সপ্তমকুল পর্যন্ত বিনাশ প্রাণ্ড হয় ।১৯১ 

ৃ 

ূ 
| 

| 
: 
ূ 
: 

| 
ৰ 
র 
ৃ 
ৃ 
| 

| 
1 

৫৫ 

তারাধিরাজঃ স্বাদিতস্তুষ্তেন 

ঘাতঃ কৃতঃ স্তাৎ পিতৃ-দেবতানাম্ ॥১০২ 
তত্রাভ্যজ্য বিষাণানি গাবশ্চৈব তথা বৃষাঃ | 

চরণায় বিশ্জ্যন্তে আগতান্ নিশি ভোজয়েৎ ॥১০৩ 

য উৎপাগ্ভেহ শন্তানি সর্বাণি তৃণচারিণঃ | 

জগ দর্বং ধূতং মৈস্ক পুজ্যস্তে কিং ন তে বৃঘাঃ ॥১০৪ 

চরণাষ় বিস্প্টং তু যস্থয গোদশকং ভবেশু | 

যদ্রূপেণ হি ধর্মঃ পুজ্যন্তে কিং ন তে বৃষাঃ ॥১০৫ 
স্র্যঃ পাল্যা ঘত্বৃতস্তে বৈ বাহনীয়৷ থাবিধি | 

সযাতি নরকং ঘোরং যো বাহয়ত্যপালয়ন্ ॥১০৬ 

নাধিকাঙ্গো ন হীনাঙ্গঃ পুপ্পিতাঙ্গো ন দুষিতঃ। 

বাহনীয়ো হি শৃদ্রেণ বাহযুন্ ক্ষরম্শতে ॥৯০৭ 

চন্দ্র অপরিদৃষ হইলে অর্থাৎ অমাবস্তাতিঘিতে 
অজ্ভীনপূর্বক দৈবাঁৎ যে পুরুষ দগুকাষ্ঠ ব্যবহার কবে, 
সে ব্যক্তি ষেন তারাপতি চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া থাকে 
এবং পিতৃলোক ও দেববন্দকে আঘাত হানিয়া 
থাকে ।১২ 

গো ও বুষগণের শৃঙ্গসমূহ ঘ্বৃতদ্ধারা অভ্যঞ্জিত করিয়া 
উহাদিগকে বিচরণ করিবার জনতা ছাড়িয়া দিবে এবং 
রাত্রিতে গৃহে আগমন করিলে ভোঁজন করাইবে 1১০৩ 

তৃণভূমি-বিচরণকারী যে সকল বুধ সমস্ত শস্য 
উত্পাদন করিয়া এই সমগ্র আগত ধারণ করিতেছে, 
তাঁহার। কেন পুজিত হইবে না 1১০৪ 

যাহাতে ধর্ম রক্ষিত হয়-_ এমনভাবে যাহার দশটি 
গো-বৃষ বিচরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহার 
সে বুষসমূহ কেন পূজিত হইবে না 1১০৫ 

যত্বপূর্ক সেই বৃষগ্তুলিকে পালন করিবে এবং 
ষথাঁনিয়মে তাহাদিগকে বহনকাধ্যে নিযুক্ত করিবে। 
যে ব্যক্তি বৃষকে যত্বপূর্বক পালন না করিয়া! তাহার দ্বারা 
বহন করায়, সে ঘোর নরকে গমন করে ।১০৬ 

ঘে বৃষ অধিকাঙ্গ, হীনাঙ্গ, পুম্পিতাঙ্গ ও দুষিত, শুন্র 



৫৬ 

বর্জয়েদ্ দ্রেষ্ট দৌোষাংশ্চ বাহনে দোহনে নরঃ | 
পাল্যা বৈ ঘত্বুতঃ সর্বে পালয়ন্ শুভমাপু,য়া ॥১০৮ 
অম্নার্থমেতানুক্ষাণ; সসর্জ পরমেশ্বরঃ | 

অন্নেনাপ্যায়তে সর্বং ভ্রেলোক্যং সচরাচরমূ ॥১০৯ 

অগ্রিন্ত'লন্তি চান্নার্থং বাতি চান্নায় মারুতঃ | 

গৃহাতি চান্তসাং সূষ্ধ্যো রলানন্নায় রশ্মিভিঃ ॥৯১০ 

অন্নং প্রাণে! বলং চান্নমন্নাজ্জীবিতমুচ্যতে | 
অঙ্নঞ্চ জগদাধারং সর্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১১১ 
সর্বেষাং দেবতাদীনামন্নং জীব; প্রকীতিতঃ | 
তম্মাদন্নাৎ পরং তত্ত্ং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥১১২ 

গ্চৌঃ পুমান্ ধরণী নারী অস্তে। বীজং দিবশ্চতমৃ। 
ছ্যু-ধাত্রীতোয়সংযোগাদন্নাদীনাং হি সম্ভবঃ ॥১১৩ 

আপো! মূলং হি সর্বস্য সর্বমপ্ন, প্রতিষ্ঠিতম। 
আপোহমবতরমো হ্বাপ আপঃ শুক্রং বলং মহঃ ॥১১৪ 

লনা শা শিপ? পি শী শপ 

সেই বৃষকে দিয়া বহন করাইবে না; যদি বহন করায়, 

তাহ হইলে সেই শুত্র ক্ষয়প্রীপ্ত হয়।১০৭ 

বৃষ দ্বারা বহন কর্াইতে এবং গাভী দোহন করিবার 

সময় কোনও দ্রধটার দোষদৃষ্টি বজ্জন করিবে। যতুপূর্বক 
ইহাদের সকলকে পালন করিবে এবং পালন করিয়া 

শুভফল প্রাপ্ত হইবে ।১০৮ 

জীবের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় অন্ন উৎপাদনের 

জন্য পরমেশ্বর বুষসমুহ স্ষ্টি করিয়াছেন । চরাচরের সহিত 

সমগ্র ত্রিলোক এই অন্ন দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া থাকে । 

অল্নের জন্য অগ্নি প্রন্থলিত হয়, বাঁয়ু প্রবাহিত হয় ও সৃষ্্য 

কিরণমাল! দ্বারা জলের রস গ্রহণ করেন ।১০৯-১০ 

অন্ন প্রাণ, অন্ন বল, অন্ন হইতে জীবন এবং অন্ন 

জগতের আধার। অতএব সমস্তই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। 
অন্ন সমস্ত দেবতাঁর জীবন বলিয়! শাস্ত্রে কীন্তিত আছে। 

সেইহেতু অল্প হইতে শ্রেষ্ট তত্ব জগতে আর হয় নাই 
এবং হইবেও না।১১১-১২ 
, স্বর্গ পুরুষ, ধরিত্রী নারী ও স্বর্গ হইতে ক্ষরিত জল 
বীজ। ্বর্গ, ধরিত্রী ও জলের সংযোগে অন্লাদির জন্ম 
হইয়াছে । সকল বস্তর মুল জল, সকল বন্তই জলে 

আধ্য-শাস্্র 

সর্বস্ত বীজমাপো হি সর্বমন্তিঃ সমাবৃতম্। 

সদ্য আপ্যায়ন সাপ আপো! জ্যেষ্ঠতরা হাতঃ ॥১১৫ 
কিঞ্চিকালং বিনাহম্নাপ্যৈজীবস্তি মনুজাদয়ঃ | 
ন জীবন্তি বিনা তাভিন্তম্মাদাপোহম্বৃতং স্মৃতাঃ ॥১১৬ 

দত্তাভিরস্ভিরেতম্তাং কিং ন দণ্ভঃ কলো যুগে । 
যথান্নেন প্রদত্তেন সর্বং দত্তং ভবেদিহ ॥১১৭ 

অতোহপ্যন্নার্থভাবেন কর্তব্যং কর্ষণং দ্বিজৈঃ। 
যথোক্তেন বিধানেন লাঙ্গলাদি প্রয়োজনমূ ॥১১৮ 

সীতে সৌম্য কুমারি ত্বং দেবি দেবাচিতে শ্রিয়ে | 
শক্তিদুনোর্ধথা সিদ্ধা তথা মে সিদ্ধিদা ভব ॥১১৯ 

শক্তিদুনোবিন। নান্বা সীতায়াঃ স্থাপনং বিনা! 
বিনাহভ্যুক্ষণরক্ষার্থং সর্বং হরতি রাক্ষনঃ ॥১২০ 

বাপনে লবণে ক্ষেত্রে খলে গন্দ্ীপ্রবাহনে । 

এষ এব বিধিজ্ঞেয়ে! ধান্তানাঞ্চ প্রবেশনে ॥১২১ 

প্রতিষ্ঠিত, জল অমুৃতময্পন রস, জল শুক্র, বল ও 

মহলৌোক 1১১৩-১৪ 

যেহেতু জল সকলের কারণ, যেহেতু সমস্য বস্ত 

জলদ্বারা সমাবৃত এবং যেহেতু জল সগ্চঃ আপ্যায়িত 

করে, সেইহেতু জল সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।১১৫ 
মানবাদি জীবগণ অন্নাঁদি থা ভিন্ন কিছুকাল জীবন- 

ধারণ করিতে পারে, কিন্তু সেই জল ভিন্ন অল্প কালও 

জীবনধারণ করিতে পারে না বলিয়। জল অম্ুত বলিয়া 

কথিত হইয়াছে । কলিযুগে এই পৃথিবীতে জঙলদান 
করিলে কি না দান করা হইল অর্থাৎ সমস্তই দান করা 

হইল। যেরূপ অন্নদান করিলে সমস্তই দান করা হয়, 

সেইরূপ জলদান করিলেও সমস্তই দান কর] হয় ।১১৬-১৭ 

এইহেতু অন্নের জন্ত ছ্বিজগণ ভূমিকর্ষণ করিবে। 
যথোক্ত বিধান অনুসারে এ কৃষিকর্মে লাঙ্গলাদি 

প্রয়োজনীয় বলিয়া জানিবে। হে সীতে, হে সৌম্য, 
হে কুমারি, হে দেবগণাচ্চিতে দেবি! তুমি শর জন্য 
শক্তি,পুত্র পরাশর কর্তক যেরূপ সিদ্ধা হইয়াছিলে, 
সেইরূপ আমার দ্বারাও সিদ্ধা হও ।১১৮-১৯ 

শক্তি-পুত্র পরাশরের নাম ভিন্ন, লাঙ্গলপন্ধতি 
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দেবতায়তনোগ্কান-নিপাতস্থান-গোত্রজান্ । বাহয়েন্ন পথি ক্ষেত্রং বাহয়ন্ ভুঃখভাগ, ভবেহ | 
সীমা-খশানভূমিঞচ বৃক্ষচ্ছায়াং ক্ষিতিং তথা ॥১২২ কষেত্রেঘ্বেবং বৃতিং কৃরধ্যাদ্ ামুস্ট্রো নাবলোকয়েখ॥১২৯ 
ভূমিং নিখঘাতং যৃপাংশ্চ অয়নস্থানমেব চ। ন লঙ্ঘয়েৎ পশুর্ণাশ্ো ন ভিন্দ্যাদ্ যাঁঞ্চ শুকর; | 
অন্যামপি হি চাইবাহাং ন কৃষে কৃষিকৃদ্ধরাম্ ॥১২৩  বন্ধাণ্চ যত্তুতঃ কার্ধ্যা মুগাদিত্রাসনায় চ॥৯৩০ 
নোষরাং বাহয়েদ, ভুমিং ন চাহশ্ম-শর্করাৃতাম্। অত্রাপ্যুপন্্রব্যং রাজ্ঞা তক্করাদিসমুস্তবমূ। 
ন গোচরাং ন প্রদত্তাং ন নদীপুুলিনাং তথা ॥১২৪ ক্ষেত লর্বতো যনথাদ যম্মাদ 
যগ্যসৌ বাহয়েলোভাদ দ্বেষাদ্ বাপি হি মানবঃ | ূ গৃহাত্যসৌ উর ।৯৩১ 

ক্ষীয়তেহসৌ চিরাৎ পাপা স পুত্র পশুবান্ধবঃ ॥১২৫ 
নরকং ঘোরতামিত্রং পাগীয়ান্ যাতি নিশ্চিতমৃ। কৃষিকৃন্মানবন্তেবং মন্থা ধর্মং কৃষেদ্ধরামূ। 

অনবদ্যাং শুভাং স্সিপ্ধাং জলাবগাহনক্ষমাধূ ॥১৩২ 

নিন্নাং হি বাহয়েদ্ ভূমিং ঘত্র বিশ্রামতে জলমৃ। 
বাহয়ে তত, জলাভ্যর্ণমরূফৌ দেকসন্ভবঃ ॥১৩৩.. 
শারদ্যতূচ্চ কৈভূর্মৌ কঙ্থাগ্তং বাপয়েদ্ধলী | 
অধিত্যকান্ত কার্পাসং বদন্ত্যন্তাত্র হৈমকম্ ॥১৩৪ 

যোইপনত্য পরকীয়াং কৃষিরুদ্ বাহযেদ্ধরামূ ॥১২৬ 

স ভূমিস্তেয়পাপেন স্থচিরং নরকে বসে । 

একসঙ্খ্যমপি স্বর্ণং ভূমিমন্কুলমাত্রিকাম্ ॥১২৭ 
তখৈকামপি গাং সত্ব সষটযস্তং নরকষং বসে । 
ন দুরে বাহয়ে€ু ক্ষেত্রং ন চৈবাত্যস্তিকে তথা ॥১২৮ 

( লাঙ্গলচিহ্নিত রেখা) স্থাপন ভিন্ন, অত্যুক্ষণ ও | পরিমিত ভূমি ও একটি মাত্র গো হরণ করিয়া কৃষির 
রক্ষার্থ ভিন্ন শশ্য বপন করিলে রাক্ষদ তাহা হরণ | অন্তকাল যাব নরকে বাঁস করিবে । দূরে ও অত্যন্ত 

করিয়া লইয়া যায়। শস্য বপন ও ছেদন করার ৷ নিকটস্থিত ক্ষেত্রে হলকর্ষণ করিবে না। পথিস্থিত 
সময়ে, শশ্ক্ষেত্রে, শহ্য মাড়াইবার ক্ষেত্রে, গোষান | ক্ষেত্রে হলকর্ষণ করিবে না; ষদি করা হয়, তাহ! হইলে 
চাাইবার সময়ে ও গৃহে ধাম তুলিবার সময়ে পূর্বোক্ত | এঁ ব্যক্তি ছুংখভাগী হইবে। ক্ষেত্রসমুহে এক্সপভাবে 
বিখি জানিবে ।১২০-২১ বৃতি অর্থাৎ বেড়া দিবে, যেন উদ্টী শস্য দেখিতে না পার, 

কৃষক দেবস্থান, উদ্ভান, শম্তাদি নিপাতন-স্থান, ৰ অন্য কোনও পশু এবং 'অখ যেন লঙ্ঘন করিতে না পায়ে 

গো-বিচরণস্থান, সীমারেখা, শ্মশান-ভূমি, বৃক্ষচ্ছায়া- | এবং শুকর যেন ভেদ করিতে সমর্থ না হয়। মৃগাদির 
নিপতিত ভূমি, গর্তভূমি, যঙ্জ্ীয় পশুবদ্ান-স্থান, | ভয় উত্পাদনের জন্য যত্ুপূক বন্ধন করিবে ।১২৬-৩৭ 

০০০০০ 

বিশ্রীমস্থান এবং হুলকর্ষণের অযোগ্যভূমি কর্ষণ করিবে 

না।১২২-২৩ 

যদি কৃষক লোভবশতঃ লবণাক্ত, প্রস্তরময়, কঙ্করাবৃত, 

গোচারণ, অন্যকে প্রদত্তা ও নদীতটস্থ ভূমিতে চাষ করে, 
তাহা হইলে পাপানুষ্টান-হেতু সেই ব্যক্তি চিরকাল পুত্র, 

পশু ও বান্ধবের সহিত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ।১২৪-২৩ 

ধে কৃষক পরড়ুমি অপহরণ করিয়া হলকর্ষণ 
করে, মেই পাপী মহান্ধকারময় নরক প্রাপ্ত হয়। 

ভূমি অপছথরণ করার অপরাধে অর্থাৎ পাপে সে ব্যক্তি 
চিরকাল নরকে বাদ করিবে । একখণ স্বর, একাঞ্চুল- 

রাজা প্রজীগণের নিকট হইতে কর আদায় করেন 
বলিয়াই তক্ষরাঁদি হইতে উদ্ভৃত সর্বপ্রকার উপদ্রব হইতে 
যত্রপূর্বক ভূমি রক্ষা করিবেন । (এই ডূমির রক্ষা-ব্যাপারে 
রাঁজারও যথেষ্ট দায়িত্ব আছে_ ইহাই গ্রন্থকর্তীর 
অভিমত) ।১৩১ 

নির্দূষ্টা। ( অভীফ্টানুরূপ ) শুভফলদায়িনী, সিদ্ধা, 
জলাবগাহন-সমর্থা, নিলা, যেখানে জল বিশ্রাস্ত হয়, 

জলের নিকটস্থ ও অনাবৃষ্টি হুইলে যেস্থানে সেচন সম্ভব 
হয়, এইরূপ ভূমি কর্ষণ করা ধর্মজনক মনে কৰা 
কৃষক ভূমিকর্ষণ ক্ধিবে 1১৩২-৩৩ .. ২ 

লি 

না 5 



স্পা 

৫৮ আয 

বাসস্তং গ্রীগ্রকালীয়ং বাপ্যং িগ্বেযু তছিদ] | 
কেদারেষু তথা শালীঞ্জলোপাস্তেষু চেক্ষবঃ ॥১৩৫ 

বৃন্তাক-শাকমুলানি কর্দানি চ জলাস্তিকে । 
ব্তিবিশ্রান্তপানীয়ক্ষেত্রেযু চ যবাদিকান্ ॥১৩৬ 
গোধৃমাশ্চ মনুরাশ্চ খল্যাঃ খলকুশাস্তথা । 
সমনসিগ্ষেষু বাপ্যাশ্চ ভূমিজীবান্ বিজানতা ॥১৩৭ 
তিল! বহুবিধাশ্চোপ্যা অতসী-শাণমেব চ। 

সমস্সিগ্ষেু বাপ্যানি ধ্যান্যান্ন্যানি যোগতঃ ॥১৩৮ 

কুলা মুদ্গ-মাষাশ্চ রাজমাষাদিকান্তথা 

বাপ্যা ভূমিবিশেষে তু ভূমিজীবং বিজানতা ॥১৯৩৯ 

মবদষ্ম, যোগজং সর্বং বাপয়ে€ কৃষিকৃম্নরঃ | 

সম্পশ্রেচ্চরতঃ সর্বান্ গোর্ষাদীন্ স্বয়ং গৃহী ॥১৪০ 
চিন্তয়ে সর্বমাতীয়ং স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ | 
প্রথমং কৃষিবাণিজ্যং দ্বিতীয়ং পশুপোষণম্ ॥১৪১ 

১৬৫০ পে সই ৮ ১ পপ সপ 

কৃষক শরতুকালে উচ্চডূমিতে কাঙ্গনি ( ধান্যবিশেষ ) 
প্রভৃতি বপন করিবে । পর্বতোৌপরি সমতল ভূমিতে 
কার্পাস এবং অগ্থাত্র হৈমস্তিক-শহ্য বপন করিবে । জমির 

মাটি নরম হইলে তৎসম্বদ্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বসন্ত ও 

প্রীক্মকাঁলে শালিধান্য এবং বর্ষান্তে ইঙ্ষুদণ্ড বপন করিবে। 
বেগুন, শাক, মুলা, আলু প্রভৃতি এই জমস্ত দ্রব্য 

জলের নিকটে বপন করিবে । বৃষ্টির অবসান হইলে 

যে ক্ষেত্রে জল জমিয়া থাকে, সেইরূপ ক্ষেত্রে যব 

প্রভৃতি বপন করিবে। খামার, খামারস্থ কুশ ও ভূমির 

জীবাণু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দমন্গিগ্ধ ক্ষেত্রে গৌধুম ও 
মসূর বপন করিবে ।১৩৪-৩৭ 

সন্সিগ্ধ ক্ষেত্রে ব্ুবিধ তিল, অতী ও শণ বপন 

করিবে এবং অল্যান্ ধান্য বিশেষ যোগ .অল্পসারে বপন 
করিবে। ভূমির জীবাণু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ভূমি- 
বিশেষে কুলথ কলাই, ক্ষুদ্র মাধকলাই এবং রাজমাষকলাই 
ধপন করিবে। কৃষক মৃত্তিকা এবং জলযুক্ত করিয়া 
সফল বীজ বপন করিবে। গৃহীণ স্বয়ং বিচরণ-রত সমস্ত 
গো-র্ষাদিকে সম্যক্রূপে দেখিবে। সকলকেই আত্মীয়- 

দ্ধপে চিন্তা করিবে এবং নিজেই কৃষিফাধ্যে গমন করিবে । 

তৃতীয়ং ক্রীতবিক্রীতং চতুর্থং রাজসেধনম্ | 
নখৈবিলিখনে যন্ঠাঃ পাপাহ্র্মনীধিণঃ ॥১৪২ 
তন্তাঃ দীরব্দারেণ কিং ন পাপং ক্ষিতের্ডবেঙ | 
তৃণৈকচ্ছেদমাত্রেণ প্রোচ্যতে ক্ষয় আয়ুষঃ 1১৪৩ 
অসঙ্থ্যকন্দনির্নাশাদসঙ্্যাতং ভবেদঘম্। 
যদ্ বর্ষে মতস্াবন্ধিনাং তথা সঙ্করিণামপি (১৪৪ " 

ংহঃ কুকুটিকানাঞ্চ তদ্দিনে কৃষিকারিণামূ । 
বধকানাঞ্চ যণ পাপং যু পাপং মগয়োরপি | 
কদর্য্যাণাঞ্চ য পাপং তর্দিনে কৃষিকারিণাম্ ॥১৪৫ 

বর্ণানাঞ্চ গৃষ্থানাং কৃষিবৃত্ত্যপজীবিনাম্। 
তদেনসো বিশুদ্ধ্যর্ঘং প্রাহ সত্যবতীপতিঃ ॥১৪৬ 

দ্বাদশো নবম বাপি সপ্তমঃ পঞ্চমোহপি বা। 
ধান্তভাগঃ প্রদাতব্যে৷ সীরিণা খলকে প্রুবম্ ॥১৪৭ 
অশ্বর্ধবৃযটভূমৌ চ বিংশাংশী ক্ষেত্রভূগভবেৎ । 

একৈকাংশায় কর্ধঃ স্তাদ্ যাবদ্ দশম-সপ্তমৌ। ॥১৪৮ 

কৃষি ও বাণিজ্য প্রথম কর্ণ, পণ্চপালন দ্বিতীয় কণ্ধ, 
ক্রয়-বিক্রয় তৃতীয় কর্ম এবং রাজসেবা চতুর্থ কর্ম। যে 
ভূমিতে নখদ্বারা আঁচড় দিলে পাপ হয় বলিয়া মনীবিগণ 
বলিয়াছেন, সেই ভূমি লাঙ্গল দ্বার! বিদীর্ণ হইলে কি পাপ 
হইবে না? (অবৈধভাঁবে) একটি মাত্র তৃণচ্ছেদন করিলে 
আয়ুঃক্ষয় হয়-_-একথা শাঙ্সে উক্ত আছে ।১৩৮-৪৩ 

অসংখ্য মূল ন্ট করিলে কৃষকের অসংখা পাপ হয়। 
যে বর্ষের যে দিন ধীবর, সঙ্করজাত, কুকুটিক, কৃষক, ব্যাধ, 
ও কৃপণ ব্যক্তিগণকে বধ করিলে বধকারিদিগের যে 

পাপ হয়, সেই বর্ষের সেই দিনে কৃষিকর্ম করিলে 

কৃষকদিগেরও সেই পাপ হয়।১৪৪-৪৫ 

ব্রা্ষণাদি চতুর্বর্ণের এবং কৃষি-বৃত্তি ধাহাদের একমাত্র 

উপজাবিকা এইরূপ গৃহস্থদিগের সেই পাপ হইতে 
বিশুদ্ধির জন্য সত্যবত্তী-পতি অর্থাৎ মহামুমি পরাশর 
বলিয়াছেন ।১৪৬ 

ধান্যশশ্য খামারে নিশ্চিতভাবে আসিলে কৃষক দ্বাদশ, 
মবম, সপ্তম বা পঞ্চমভাগের একভাগ শন্ত গ্রামাধীশ 

এবং নৃপকে প্রদান করিবে । প্রন্তরময় ভূমি ও হলকর্ষণ 
করা কষ্টসাধ্য এক্সূপ ভূমিতে কর্ষণ করিয়া কৃষক বিংশ- 



নং গল়্াপর-স্থৃতিঃ 
গ্রামেশ্রন্ত বৃপয্ঞাপি রণিভিঃ কৃম়িজীবিভিঃ | 
শন্তভাগঃ প্রদাতব্যে। যত্তত্তো। কুয়িভাগিনৌ ॥১৪৯ 
্রাহ্মণত্ত কৃষিং কুর্বন্ বাহয়েদিচ্ছয়া ধরাম্ ॥১৫০ 
ন কিঞ্ কম্তাচিন্দন্তাৎ স সর্বস্য প্রভুর্যতঃ | 
ব্রহ্মা! বৈ ব্রাহ্মণং চাস্তাৎ প্রভুত্বস্থজদার্দিতঃ ॥১৫৯ 
তদ্্রেক্ষণায় বাহ্ভ্যামন্যজৎ হষত্রিয়ানপি | 

পশুপাল্যাশনোৎপত্তযৈ উরুভ্যাঞ্চ তথা বিশঃ | 
দ্বিজদাাস্ায় পণ্যায় পল্ত্যাং শূদ্রমকল্পয়ত ॥১৫২ 

যৎ্কিঞ্চিজ্জগতীহাত্র ভূ-গেহাণ্চ গজাদিকম্। 
স্বভাবেন হি বিপ্রাণাং ব্রহ্মা স্বমকল্পয়ৎ ॥৯৫৩ 

ব্রাহ্মণশ্চৈব রাজা চ দ্বাবপ্যেতৌ ধৃতত্রতৌ | 
ন তয়োরস্তরং কিঞ্চ প্রজাধর্মাভিরক্ষণে ॥১৫৪ 
তন্মান্ন ব্রাহ্মণো৷ দগ্যাৎ কুর্বাণো ধর্মতঃ কৃষিমূ। 

সা শা স্পা পাপী শাসক শ্সপ আরর বলা 

ভাগের একভাগ ক্ষেম্বামীকে প্রদান করিবে অর্থাৎ 

ক্ষেত্রম্ধামী বিশভাগের একভাগ পাইবে । ক্ষেত উৎকৃষ্ট 

বূপে কধিত হওয়া পধ্যস্ত বদ্ধিত ফলন অনুসারে ক্ষেত্র 

স্বামীকে দেয় অংশের পরিমাণ এক এক ভাগ করিয়া 

বন্ধিত হইবে, যে পর্যন্ত দশম বা সগ্ুমভাগের একভাগ 

না হয়।১৪৭-৪৮ 

রুঘিজীবিগণ গ্রামাধিপতি ও নৃপকে কৃষিকার্যে 
উচপল্প শস্যের যথার্থ ভাগ প্রদান করিবে, কারণ 

তীহারাও কৃষিকর্মে উত্পন্ন শশ্তলীভের অধিকারী ।১৪৯ 

কষিকম্ম-রত ব্রাহ্মণ ভূমিতে ইচ্ছামুরূপ হল-বহুন 
কূরাইবেন। ব্রাহ্মণ নকল বর্ণের প্রভু বলিয়৷ তিনি 
কাহারেও কিছু প্রদান করিবেন না অর্থাৎ উৎপন্ন 
পব্যাংশ ক্লাহারেও প্রদান করিবেন না।১৫০ 

প্রত ব্রহ্মা প্রথমে স্বীয় মুখ হইতে ব্রাহ্ষণরে স্জন 
রুরিয়াছিলেন। সেই ত্রাক্ষণকে রক্ষা করিবার জন্য 

বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয়গণকে জন করিয়াছেন । পণ্ু- 
পান এয়ং খান উৎপাদনের ছল বৈশ্ুগণ্রে উউরযুগল 
ছাইতে সুর করিয়াছেন। ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই 
বত্রয়ের সেবা এরং বাণিজ্য করিবার জন্য পু হইতে 
শ্রুন়কে করপম। বর্যাছিলেল।১৫১:৫৩ 

৫8 

গ্রায়েশস্য নৃপন্থাপি কিয়স্কমপ্যসৌ রলিম্ 0১৫৫ 

অথান্তৎ সংগ্রবকষ্যামি কৃষিকচ্ুদ্ধিকারণম্। 
সংশুদ্ধঃ কর্ধকো যেন স্বর্গলোকমবাপু,য়াৎ ॥১৫৬ 
সর্বসত্বোপকারায় সর্বযজ্ঞোপসিন্ধয়ে | 
নৃপস্ত কোশবৃদ্ধ্যর্থং জায়তে কৃষিকৃম্নরঃ ॥১৫৭ 

কুর্যযাৎ, কৃষিং প্রযত্বেন সর্বসত্বোপজীবিনীষৃ । 

পিতৃদেব-মনুষ্যানাং পু্টয়ে স্যাৎ কৃষীবলঃ ॥১৫৮ 
ংসি চান্যসত্বানি ক্ষুতৃষ্ণাপীড়িতাঃ গ্রজাঃ । 

উপযুগ্জস্তি শম্তানি ক্ষেত্রজাতানি নিত্যশঃ ॥৯৫৯ 
পুষ্টযর্থং মুষ্টিমেকাং বা দদৎ পাপং ব্যপোহতি ॥১৬০ 

যন্থ ক্ষেত্রন্য যাবস্তি শস্যান্যদক্তি প্রাণিনঃ। 
তাবস্তোহপি বিমুচ্যন্তে পাতকাৎ কৃষিকারকাঃ ॥১৬১ 

এই জগতে ভূমি, গৃহ, গজাদি যাহা কিছু আছে তত- 
সমস্তই ব্রাহ্মণ উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা স্বয়ং কল্পনা করিয়াছিবেন । 

ধর্মরক্ষগরূপ-ত্রতধারী ব্রাক্ষণ এবং প্রজারক্ষণরূপ-ব্রতধারী 
ক্ষত্রিয় এই দুইবর্ণ ধর্ষ ও প্রজা রক্ষা করেন বলিয়া 

ইহাদের উভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। ধর্ণরক্ষা 

করেন বলিয়া ব্রাহ্ধীণ ধর্নানুযায়ী কৃষিকর্মলন্ধ শন্যের 
কিছুমাত্র অংশও গ্রামাধীশ ও নৃপকে প্রদান করিবেন না । 
অনন্তর কৃষিকর্মকারীর গুগির কারণরূপ অন্য বিয্নয় বলা 

হইতেছে--ক্ষক যেভাবে পরিগুদ্ধ হইয়া স্বগযোর 
প্রাপ্ত হইবে সেই কথা বিশেষভাবে বলিব। সর্বন্ধবের 

উপকারার্ধে সধয্ঞরসিদ্ধির এবং নৃপের কোযবুদ্ধির না 
কৃষক জম্মলীভ করে বলিয়! সর্বজীবের উপক্ীবিরা 
রুষিকর্ম যত্বপূর্বক করিরে। পিতৃলোক, দেবশোক ও 
মনুষ্যালোকের পুষ্টির জঙ্ ক্ৃষিবল আবশ্টুক ১৫৪-৫৮ 

ক্ষুধায় এবং তৃষয় পীড়িত প্রজাগগ বয়স ৪ জীব 
অনুযায়ী ক্ষেত্রদাত শস্য নিত্য ভোগ করিবে অথবা 

পুষ্টির জন্থ একুসমাত্র দান করিয়া পাপযুক্র 
হইবে ।১৫৯-৬০ 11 

যে ক্ষেত্রের যে পরবিমাণ শশ্য প্রাণিগণ ভোর, 
করে, কয়র পাপ হে দেই পরিমাণ মুক্তিলাভ কিয়া 



৬. 

ছুতাগ্নিকার্ধ্যদেহোহপি ব্রাহ্মণোহ্ম্যতমোহপি বা। 
আদদানঃ পরক্ষেত্রাৎ পথি গচ্ছন্ন লিপ্যতে ॥১৬২ 

ক্ষেত্রী বিমুচ্যতে দোষান্নিযতং কৃষিসম্তবা্ড 
গৃহীতং ক্ষেত্রিণে। ধান্যং নিবেদয়তি বাগ্চপি ॥১৬৩ 
অনিবেদিতে তদর্ধ স্তা পাতকং কর্ুকম্ত চ। 
ভাবশুদ্ধাবতো ধর্মো হানেন তদ্বিশোধয়ে ॥১৬৪ 

ুষ্টিং তু কল্পয়ন্ ধান্যং সর্বপাপং ব্যপোহতি। 
যগ্ুকিঞ্জিদথিনে দগ্যাদ্ ভিক্ষামাত্রঞ্চ ভিক্ষবে ॥৯৬৫ 
অন্নং সুসংস্কৃতং বাপি তেন সীরী বিশুধ্যতি | 

লীতাযজ্ঞঞ্চ যঃ কুর্যযা সিদ্ধশস্তে খলাগতে ॥১৬৬ 
অনস্তকৃতপাপোহপি ভূক্তো ভবতি কষুকিঃ। 

খলযজ্ঞং প্রবক্ষ্যামি ততকুবাণ! দ্বিজাতয়ঃ | 
বিমুক্তাঃ সর্বপাপেভ্যঃ স্বর্গে কত্তৃমবাপুযুঃ ॥১৬৭ 
চতুদিক্ষু খলে কুর্ষ্যাৎ প্রাচ্যমতিঘনাবৃতিম্ | 

সত এপাশ শশা পিসি শসী পাপপিপস্পী শিপ পিপিপি 

থাকে । ত্রাক্ষণ বা অন্য কোনও ব্যক্তি কাহারও দেহে 

অগ্নিকার্য্য করিয়া! পথে গমন করার সময়ে পরের ক্ষেত্র 

হইতে শস্য গ্রহণ করিলে পাপলিপ্ত হয় না ।১৬১-৬২ 
নিয়ত কৃষিজ শস্ত উত্পন্ন হয় বলিয়া ক্ষেত্রত্বামী দোষ 

হইতে মুক্ত হয়। কারণ, ক্ষেত্রীর গৃহীত ধা্য অল্পমাত্রও 
যদি নিবেদিত হয় ।১৬৩ 

উৎপন্ন শশ্ত নিবেদন করা না হইলে কর্ষকের অদ্ধেক 

পাতক জন্মিবে। ধর্ম এই (নিম্নলিখিত) উপায়ে চিত্তশুদ্ধি 

সম্পাদন করিয়৷ উল্ত ব্যক্তির পাতক পরিশোধ করেন । 

মুষ্টিপরিমাণ ধান্কা আন্দাজ করিয়া প্রাথি-ভিক্ষুককে 
ভিক্ষাদান করিলে সবপাঁপ বিনষ্ট হয়।১৬৪-৬৫ 

পরুশস্য খামারে আসিলে যে কৃষক লাঙগল-পুজা 
করে, সে অনস্ত পাপ করিয়াও মুক্তিলাভ করে। 

খামার অঙ্চনা বলিতেছি,_খামীর অর্চনা করিয়া 

ছ্িজাতিগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলীভ করত দেবত্ব 
লাভের অধিকারী হয় ।১৬৬-৬৭ 

4 খামারের চতুর্দিকের মধ্যে পূর্বদিকে অত্যন্ত ঘন 

করিয়! বেড়া দিবে । সকল দিকে সেচনত্বার ও আচ্ছাদন 

দিবে। শীর্দড, উদ্ঠ, অজ, মেষ, কুকুর, শুকর, শৃগালাদি 

আধ্্য-শান্র 

সেকদ্বারং পিধানঞ্চ বিদধ্যাচ্ষৈব সর্বততঃ ॥১৬৮ 
খরোদ্ট্রাজোরণাংস্তত্র বিশতস্ত নিবারয়েু। 
শ্ব-শৃকর-শৃগালাদি কাকোলুক-কপোতকম্ ॥১৬৯ 

ত্রিসন্ধ্যং প্রোক্ষণং কুর্য্যাদানীতাত্যুক্ষণাম্ম,ভিঃ। 
রক্ষাঞ্চ ভম্মন! কুর্ষ্যাজ্জলধারাভিরক্ষণমূ ॥১৭০ 
ত্রিসন্ধ্যমর্য়ে সীতাং পরাশরমৃষিং ম্মরন্। 
প্রেত-ভূতাদিনামানি ন বদেচ্চ তদগ্রাতঃ ॥১৯৭১ 
সুতিকাগৃহবন্তত্র কর্তব্যং পরিরক্ষণমূ। 

হরন্ত্যরক্ষিতং যন্াদ্ রক্ষাংসি সর্বমেব হি ॥১৭২ 

প্রশস্তদিনপূর্বাহে নাহপরাহে ন সন্ধ্যয়োঃ | 

ধান্যোম্মানং সদা কৃ্ধ্যাৎ সীতাপুজনপূর্বকম্ ॥১৭৩ 
যজেত খলভিক্ষাভিঃ কালে রোহিণ এব হি। 
ভক্ত্য। সর্বং প্রদত্তং হি ত্সমস্তমিহাক্ষযুম্ ॥১৭৪ 
খলযজ্জে দক্ষিণৈষা ব্রহ্গণা নিমিতা পুরা । 

2 শা স্পাা্এপসপিপীপপীপীশ শত ম্্ ০৯৮ শপ পা ক 

জন্তু, কাক, পেচক ও কপোত ইহাঁদিগের সেখানে প্রবেশ 

নিবারিত করিবে ।১৬৮-৬৯ 

আনীত অভ্যযুক্ষণীয় জল দ্বারা ব্রিসন্ধ্যায় প্রোক্ষণ 

করিবে । ভস্ম দ্বারা এবং বিশেষভাবে জলধারা দ্বার! 
রক্ষা] করিবে ।১৭০ 

পরাশর-মুশিকে স্মরণ করিতে করিতে জ্রিসন্ধ্যায় 

লাঙ্গল অচ্চনা করিবে, লাঙ্গলের সম্মূথে প্রেত, তৃত 

প্রভৃতির নাম বলিবে না।১৭১ 

সৃতিকাগৃহ যেরূপ ঘত্ুপূর্বক সুরক্ষিত হয়, সেইরূপ 

লীঙগলও যত্বপূর্বক রক্ষা করিবে : যদি রক্ষা কর! না হয়, 
তাহা হইলে রাক্ষস সমস্তই হরণ করিয়া লইয়া! ষায়।১৭২ 

লাঙ্গল অচ্চনা করিয়া সর্দ! শান্্রধিহিত প্রশস্ত 

দিনে পূর্বাহ্ে ধান্তের পরিমাণ করিবে । অপরাহ্ণে এবং 
প্রাতঃ ও সায়ং এই উভয় সন্ধ্যায় ধানের পরিমাণ 
করিবে না 1১৭৩ 

নবম মুহূর্তকালে খামারের আহাধ্যদ্রব্য দ্বারা সমাগত- 

দিগের পূজা করিবে । ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত ততসমস্তই অঞ্ষয় 
হইয়! থাকে 1১৭৪ 

এই খামার-্পূজায় ব্রক্মা মিশ্চিতরপে দক্ষিণা 



বৃহৎ পয়াশর-স্মৃতিঃ 

ভাগধেয়মীং কৃত্ব! তাং গৃহুত্তীহ মামিকাম্ ॥১৭৫ 
শতক্রত্বাদয়ে। দেবাঃ পিতরঃ সোমপাদয়ঃ | 

সনকাদি মনুষ্যাশ্চ যে চান্তে দক্ষিণাশনাঃ ॥১৭৬ 
এতানুদিশ্ বিপ্রেভ্যঃ প্রদগ্যাৎ প্রথমং হলী ॥১৭৭ 
বিবাছে খলযজ্জঞে চ সঙ্ক্রাস্তো গ্রহণেষু চ। 
পুত্রে জাতে ব্যতীপাতে দত্তং ভবতি চাক্ষয়মূ ॥১৭৮ 

অন্যেষামধিনাং পশ্চা কারুকাণাং ততঃ পরথূ । 
দীনানামপ্যনাথানাং কুষ্ঠিনাং কুশরীরিণাম্। 
ক্লীবাহদ্ব-বধিরাদীনাং সর্বেষামপি দীয়তে ॥১৭৯ 
বর্ণানাং পতিতানাঞ্চ দদদ্ভূক্তানি তর্পযেশ। 
চাণ্ডালংশ্চ শ্বপাকাংশ্চ গ্রীণাত্যুচ্জাবচাংস্তথা ॥ ১৮০ 

যে কেচিদাগতাস্তত্র পুজ্যাস্তেতিথিবদ্ দ্বিজাঃ ॥১৮১ 
্টোকশঃ সীরিভিঃ সর্বৈর্বাণভিগৃহমেধিভিঃ | 
দত্বা সুনৃতয়া বাচা ক্রমেণাথ বিসর্জয়ে ॥১৮২ 

পরিমাণ করিয়াছেন । “আমার প্রদত্ত দক্ষিণা ভাগ করত 

আপনারা গ্রহণ করুন' 1১৭৫ 

ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ সোমপা প্রভৃতি পিতলোকগণ, 

সনকাদি ধধিগণ, মনুষ্যাগণ এবং অন্য যাহার! দক্ষিণাভোগী, 

তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া কৃষক প্রথমে ব্রাহ্মণদিগকে 

দান করিবে। বিবাহে, খামার অর্চনায়, সংক্রন্তিদিনে, 

গ্রহণে, পুত্র জম্মিলে ও ব্যতীপাত যোগে দত্ত বস্ত অক্ষয় 

হয়। অতঃপর অন্যান্য প্রাধিদিগকে দান করিয়া তৎপর 

শিল্লিগণকে এবং দীন, অনাথ, কুষ্ঠরোগী, বিকলাঙ্গ, 

ক্লীব অন্ধ, বধির প্রভৃতি সকলকে দান করিবে। 
বর্ী এবং পতিতদিগকে ভোজ্য দান করিয়া 
তাহাদিগের তৃপ্তি জম্মীইবে। চাগুাল, শ্পাক, উচ্চ-নীচ 

প্রভৃতি সকলকে দান করিয়া তাহাদিগের প্রীতি 

সম্পাদন করিবে ।১৭৬৮০ 

অতিথির হ্যায় যে সকল দ্বিজ সেখানে আগমন 

করিবেন, তাহাদিগকে পৃজা করিবে । সর্ধবর্ণীয় গৃহস্থ 
কবকগণ অল্প অল্প দান করিয়া স্বমধূর বাক্যে ক্রমে ক্রমে 

সকলকে বিদায় করিষে ।১৮১-৮২ 

৬৯ 

তত্ত্ব স্বগৃহং গত্বা শ্রান্ধমাত্যুদয়ং চরেশ। 

শরদ্ধেমন্ত-বাসস্ত-নবামৈঃ শ্রাদ্ধমাচরেত। 
নোহদত্বান্ন তদক্মীয়াদশ্মংশ্চেদঘমন্্রতে ॥১৮৩ 

কৃষাবুণ্পাদ্য ধান্যানি খলযজ্ং সমাপ্য চ। 

সর্বসত্বহিতে যুক্ত ইহামুত্র জুখী ভবে, ॥১৮৪ 

কৃষেরন্াত্র নো ধর্মো ন লাভঃ কৃষিতোহন্যাতঃ | 

স্তখং ন কৃষিতোহন্যাত্র যদি ধর্মেণ বর্ততে ॥১৮৫ 

অবন্ত্বং নিরন্নত্বং কষিতো৷ নৈব জায়তে । 

অনাতিথ্যঞ্চ দুঃখিত্বং গোমতো। ন কদ্দাচন ॥১৮৬ 

নির্ধনত্বমসত্যত্বং বিদ্যাযুক্তস্ত কহিচিৎ | 

অস্থানিত্বমভাগ্যত্বং ন স্থশীলম্য কহিচি ॥১৮৭ 

বস্তি মুনয়ঃ কেচি কৃষ্যাদীনাং বিশুদ্ধয়ে | 
লাভ ম্াংশপ্রদানঞ্চ সর্বেষাং শুদ্ধিকুন্তবেত ॥১৮৮ 

প্রতি গ্রহাচ্ছতুর্থাংশং বণিগ লাভাৎ তৃতীয়কমৃ। 

পূর্বোন্ত কাণা সম্পন্ন করিয়া স্বগৃহে গমন করত 

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে । কৃষিতে উৎপন্ন সেই অল্প দাৰ 

না করিয়া ভোজন করিবে না; যদি ভোজন করে, 

তাহ! হইলে মে পাঁপভাগী হইবে ।১৮৩ 

কৃষক কৃষিকন্মে ধান্ত উত্পাদন করিয়া খল ( খামার ) 

__যঞ্জানুষ্ঠান সমাপনানভ্তর সর্বজীবের হিতার্থে নিজেকে 

যুক্ত করত ইহ ও পরলোকে স্থখী হয়।১৮৪ 

ধর্মনিঠ হইয়া কৃষিকর্ণ করিবে । কৃষি হইতে শ্রেষ্ঠ 

ধন্মও নাই, কৃষি হইতে অধিক লাভজনক অন্য কোনও 

কর্ম নাই। ধর্মনুসারে কৃষিকর্ণ করিলে কৃষি হইতে 

অধিক সখ অন্য কোনও কাধ্যে নাই ।১৮৫ 

কৃষিকশ্মা করিলে কখনও বস্ত্র এবং অল্নের অভাব হয় 

না, অতিথি-পূজার ক্রটি হয় না ; গো-সম্পদ-সম্পক্স 

কৃষকের কখনও দুঃখ হয় না।১৮৬. 

সুশীল বিঘান্ ব্যক্তির ধন, সততা! ও স্থানের অভাব 

হয় না এবং সে কখনও ভাগ্যহীন হয় না।১৮৭ 

কোন কোনও মুনি বলেন যে, সর্বপ্রকার কৃষি- 

কর্ণের বিশুদ্ধির জন্য লান্ের অংশ প্রদান করিখে। 



২ জা শায় 

কৃষিতে! বিংশতিং চৈব দদতে। নাস্তি পাতকম্ ॥১৮৯ 
রাজ্ঞো দত্বা চ ষড়ভাগং দেরতানাঞ্চ বিংশকুর্। 
্রয়স্ত্রিংশঞ্চ বিপ্রাণাং কৃষিকর্মা ন লিপ্যতে ॥১৯০ 
কৃষ্যা যথোণ্পাগ্ঃ যবাদিকানি 

ধান্যানি ভূয়াংসি মখান্ বিধায় । 
মুক্তো গৃহস্থোহপি পরাশরঃ গ্রাক্ 

তস্তা! ময়া কশ্চিদবাদি শেষঃ ॥১৯১ 

দেব! মনুষ্যাঃ পিতরশ্চ সর্বে 

সাধ্যাশ্চ যক্ষাশ্চ সকিজবাশ্চ। 

গাবে। দ্বিজেন্দ্রাঃ সহ সর্বসহ্ৈঃ 

কৃষ্যন্নতৃপ্তানি মনাক করোতি ॥৯৯২ 

এইভাবে লাভের অংশ প্রদান করিয়া! কুষক আত্মশুদ্ধি 

করিবে ।১৮৮ 

প্রতিগ্রাহী প্রতিগ্ুহীত দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ, বণিক্ 
বাঁণিজ্য-জনিত লাভের এক তৃতীয়াংশ এবং কৃষক কৃষি- 

কর্মে উৎপন্ন দ্রেব্যের বিশভাগের এক ভাগ দান করিলে 

পাঁপে লিপু হয় না।১৮৯ 

রাজাকে ছয়ভীগের একভাগ, দেবগণকে বিশভাগের 

একভাগ ও বিপ্রগণকে তেত্রিশভাঁগের একভাগ দান 
করিলে কৃষক পাপে গিগু হয় না।১৯০ 

গৃহস্থ কৃষিকর্মা দ্বারা বছল পরিমাণে যবাদি ধান্ট 
প্রভৃতি উত্পাদন করিয়া খলযজ্ঞাুষ্ঠান করত পাপনুক্ত 
ছয়-_ ইহ! পরাশর মুনি বলিয়াছেন। আমি সে সম্মন্ধে 
কোমও একটি অবশিষ্ট কথা বলিয়াছি।১৯১ 

ক্লুষক কৃষিকর্ করিয়া দেব, মনত, পিতলোক, 

যশ্চৈতদালোচ্য কৃষিং রিষ্বাধযাৎ 
লিপ্যে্ন পাপেন স স্কৃত্তবেন | 
সীরেণ তশ্টাতিব্দারিতাপি 
স্যাদ্ ভূতধাত্রী বনদানদাত্রী ॥১৯৩ 
মট্কর্মাণি কৃষিং যে তু কুমুর্জ্ঞাত্বা রিধিং ছিজ্াঃ | 
তেহমরািবর প্রাপ্তাঃ স্বর্গলোকমরাগ,ম়ুঃ ॥৯৯৪ 

ষট্কর্মভিঃ কৃষিঃ প্রোক্তা দ্বিজানাং গৃহমেধিনামূ । 
গৃহঞ্চ গৃহণীমাহুস্তদ্ বিবাহে। ময়োচ্যতে ॥১৯৫ 

ইতি শ্ীরহত্পরাশরীয়ে ধর্মশান্ত্রে সব্রত-প্রোক্তাম্াং 

স্মৃত্যাং কৃষিকর্ম-সীতাযজ্ঞোপধর্মো নাম 
পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

সাধ্য, ক্ষ, কিন্নর, গো! ও সর্বজীবগণের সহিত দ্বিজশ্রেষ্ঠ- 
গণকে অল্পমাত্রও অতৃপ্ত রাখে না।১৯২ 

যিনি এই শান্জসবিধি আলোচনা করিয়া কৃষিকর্খের 

অনুষ্ঠান করেন, তিনি পাধিব কোনও পাপে লিপ্ত হ'ন 
না। লাঙ্গল দ্বারা অতিশয়রূপে বিদীর্ণ হইয়াও পৃথিবী 
ভূতগণকে ধারণ করিতেছেন এবং বুক্ষলতা প্রভৃতি দান 
করিতেছেন । ১৯৩ 

যে সকল দ্বিজ শান্্রীয় বিধি অরগত হইয়৷ ঘট কম্ম 

ও কৃষিকম্ম করেন, তাহারা দেবগণের বরল়াভ করিয়া 

স্বর্গলোক প্রাপ্ত হুন।১৯৪ 

গৃহস্থ দ্বিজগণের উদ্দেশ্যে ষটকর্ম্দের সহিত ক্ষ 
রুর্ম্নের বিষয় উক্ত হুইয়াছে। গুহ শব্দে গুহিধীকে বুঝায়, 
বিবাহামুষ্ঠান দ্বারা গৃহ্বীলাভ হয়। সেই বিরাহ যক্ষক্ে 
এক্ষণে বলিতেছি।১৯৫ 

ভ্ীবৃহৎপরাশরীয়ধর্মশান্তে ুত্রতমুনিশ্রোক্ত-্ঘৃতিগ্রন্থে কৃষিকশ্ম-সীতাজ্ঞো পধ্্মনামক 

পঞ্চম অধ্যায় সমাগু । 



ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ 

অথ বিবাহ বিথিঃ 

্বয়ঞ্চ বাহিতৈঃ ক্ষেত্রৈধান্যৈশ্চ স্বয়মজিতৈঃ | 
কূ্ধ্যাদ্ বিবাহযোগাদি পঞ্চযজ্ঞাংশ্চ নিত্যশঃ ॥১ 
অষ্টৌ বিবাহ নারীণাং সংস্কারার্থং প্রকীতিতাঃ 
্রাহ্মার্দিকক্রমেণৈতান্ সম্প্রবক্ষ্যাম্যতঃ পৃথক ॥২ 
জাত্যাদিগুণযুক্তায় পুংস্তে। সতি বরা চ। 
কন্যাহলঙ্কৃত্য দীষ়েত বিবাহে! বৈধলঃ স্মৃতঃ ॥৩ 
রেতো মজ্জতি যস্তাপ্ল, মুত্রঞ্চ হ্রাদি ফেনিলম্। 
স্যা পুর্মাল্লক্ষণৈরেতৈবিপরীতস্তর ষণ্ডকঃ ॥৪ 
যো যজ্জে বর্তমানে তু খত্িজে কর্ম কুর্বতে। 
কগ্যাহলঙ্রৃত্য দীয়তে বিবাইঃ স তু দৈবিকঃ ॥€ 

বরায় গুণযুক্তায় বিদুষে সদৃশায় চ। 
কনা। /শাদ্ধযহ্াদায় দীয জার্সত স উচানাজ ॥৬ 

| ষষ্ঠ অধ্যায় 
অনভ্তর বিবাহ বিধি বণিত হুইতেছে । 

স্বয়ংবাহিত ক্ষেত্র অর্থাৎ স্বীর বুষদ্বারা স্বয়ং হল 

কথ্ধিত ভূমি ও স্বয়ং অভিজিত ধান্চ দ্বারা বিবাহযোগা 

ও নিত্য পঞ্চমহাযজ্জ করিবে ।১ 

সংস্কীরের জন্য নারীগণের আটপ্রকার বিবাহ শা 

কথিত হইয়াছে । ত্রাঙ্ষাদি ক্রমে এই আটপ্রকার বিবা 

সম্বন্ধে অতঃপর পৃথগ্ভাবে বিশেষরূপে বলিব ।২ 
পুরুষত্বসম্পন্ন হইলে জাতি প্রভৃতি গুণযুক্ত বরে 

অলঙ্কতা কণ্যা। প্রদান করিবে _-ইহাই ব্রাক্ষবিবাহ বলি; 

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ।৩ 

যাহার শুক্র জলমধ্যে নিপতিত হইলে ডুবিয়া যা 

এবং মুত্র শব্দযুস্ত ও ফেনিল__ এইরূপ তক্ষণযুত্ত ব্যি 
পুরুষ বলিয়া আখ্যাত হয়, আর ইহার বিপরীত অর্থা 

পূর্বোন্ত লক্ষণব্ভিত ব্যন্তি বণ্চক অর্থাৎ নপুংসক বলি! 
জানিবে।৪ 

বজ্জকর্ম উপস্থিত হইলে যিনি যজ্ঞকগ্ম সম্প 

কন্য! চৈব বরশ্চোভো স্বেচ্ছয়া ধর্মচারিণে | 
স্যাতামিতি চ যত্রোক্ত। দানং কায়বিধিষ্বযমূ ॥৭ 
এতাবদ্দেহি মে দ্রব্যমিত্যুক্তা প্রার্থরায় চ। 
যত্র কন্যা প্রদীয়েত স বৈ দৈত্যবিধিঃ স্মৃতঃ ॥৮ 
যত্রান্তোন্যাভিলাষেণ উভযোর্বর-কন্যয়োঃ। 
তয়োস্ত যো বিবাহঃ স্াদগান্ধর্বঃ প্রথিতঃ স তু ॥৯ 

যুদ্ধে হৃত্বা বলাণ্ড কন্যা ঘত্রাচ্ছিগ্ভাইপহ্ৃত্য চ। 

উহ্হতে স তু বিদ্বপ্তিবিবাহো রাক্ষলঃ স্মৃতঃ ॥১০ 
সুপ্তা বাপি প্রমত্তা বা বলা কন্যা প্রগৃহাতে । 
সর্বেভ্যঃ স তু পাপিষ্টঃ পৈশাচঃ প্রথিতোহষ্টমঃ ॥১২ 
আগ্যা আগ্স্ত ষট্প্রোক্তা ধর্মাশ্চত্বার এব হি। 
চত্বারোহন্যে দ্বিতীয়স্ত আগ্যন্তয চ দ্বয়স্তয চ ॥১২ 

শত শা ৮4. তা শি শি শি শী 

| ্ 

করেন, সেই খত্বিকৃকে অলঙ্কৃতা কন্য! দান পলা ঁ  
| বিবাহ দৈববিবাহ নামে অভিহিত হয় ।৫ 

বিদ্বান, গুণবান্ ও যোগ্য বরকে গোছয় (গোমিথুন ) 
সহ কগ্ঠাদান করা হইলে এ বিবাহকে আর্ধবিবাহ বলে। 

| কন্ঠা ও বর এই উভয়কে স্বেচ্ছানুসারে 'ধেন্দীচরণশীল 

হইবে” এই কথা বলিয়া! যে বিবাহে কন্যাদান করা হয়, 

সেই বিবাহকে কায়বিধি বিবাহ বলে ।৬-৭ 

“এততৎপরিমাণ দ্রব্য আমাকে দান কর” প্রথমে 

এইরূপ বলিয়া যে স্থলে কন্যাদান কর] হয়, সেই 
বিবাহ বিধি দৈত্যবিবাঁহ-বিধি নামে কথিত হয়।৮ 

যেস্থলে বর ও কন্যা এই উভয়ের মধ্যে পরস্পরের 

অভিলাষ অনুসারে তাহাদের দুইজনের বিবাহ সম্পন্ন 

হয়, সেইস্থলে এরূপ বিবাহ গন্ধরবিবাহছ নামে কথিত 
হয়। যুদ্ধে বলপূর্বক কন্যাকে হরণ করিয়া অথবা আচ্ছাদন 
করত অর্থাৎ গোপনে অপহরণ করিয়া যে বিবাহ করা 
হয়, সেইরূপ বিবাহকে বিদ্বানগণ ৬০৮৮ নাথে 
অভিহিত করেন ।৯-১৯ 



:%৪ 

গঞ্চমশ্চ তথা বষ্ঠঃ ্ মৃতৌ তো ত্রি-চতুর্থয়োঃ | 
দ্বিতীয়ন্তাপি যে প্রোক্তা এতয়োন্তে ন চাষ্টমঃ ॥১৩ 

বৈধসাগ্যনুরূপেণ দ্বিতীয়ঃ পরয়োঃ স্মৃতঃ | 

সর্বে সপ্তমমেকস্থ দ্বিতীয়স্তৈব কীতিতঃ ॥১৪ 

অন্ত্যাবত্যধমৌ। চোক্তাবৃদ্ধাহৌ শক্তিসুনুন ! 
তথা যুগন্বরূপেণ প্রোক্তো দৈত্যস্ত মানুষঃ ॥১৫ 

তার্ধ্যস্তে প্রোক্ততোহধস্তাচ্চতুরাগ্বিবাহজৈঃ । 
স্বাত্বনা দ্বিগুণান্ বংশ্যান্ দশ-সপ্ত-ত্রয়শ্চ ষট, ॥১৬ 

স্ত্রীণামাজন্মশর্মার্থ, বংশশুদ্ধো প্রযত্ববান্। 
বরং হি বরযেদ্ বিদ্বান জাত্যাদিগুণসংযুতম্ ॥১৭ 

জাতি-বিদ্বা-ব্মঃ-শক্তিরারোগ্যং বনুপক্ষতা | 

অধিস্বং বিত্তসম্পন্তিরষ্টাবেতে বরে গুণাঃ ॥১৮ 
কপ 884৮ আজ পদ শপ পাত ক 8 পর পারদ ৮৪ নল 

নিক্্িতা বা প্রমত্তা কথাকে ছলন। করিয়া যে ব্যক্তি ॥ 

নাহার 
জাতিবিদ্যা চ রূপঞ্চ লীলং চৈব নবং বর়ঃ.! 
অরোগিত্বং বিশেষেণ পুংস্তে সত্যপি লক্ষয়েহ ॥১৯ 
জাতিং রূপঞ্চ শীলঞ্চ বয়ে! নবমরোগিতামূ । 
স্বাচারত্বং বিশেষেণ সংলক্ষ্য বরমাশ্রয়ে ॥২০ 

সজ্জাতিং রূপ-বিতঞ্চ তথাশগ্রবয়সং দৃঢ়মূ | 
সম্তোষজননং স্ত্রীণাং প্রজ্ঞাবানাশ্রয়েদ্ বরমূ ॥২১ 

ন জাতিং ন চ বিদ্যাঞ্চ বিভ্তং নাইচরণং জ্রিয়ঃ | 
কিন্তু তাঃ গ্রীতিমিচ্ছস্তি তম্মাশ প্রীতিকরং শ্রয়েৎ॥২২ 

পিত্র! যত্র সগোত্রত্বং মাত্রা যত্র সপিগুতা | 

ন চ তামুদ্বহে কন্তাং দারকর্মণ্যনাদূতাম্ ॥২৩ 
কন্যায়াশ্চ বরস্তাপি যন্রোভয়োর্ভবেদ্ রতিঃ | 
তথ! কন্যাং বরো ধীমান্ বরয়েদ্ বংশশুদ্ধয়ে ॥২৪ 

ও ষট, পুরুষকে পরিত্রীণ করিয়! থাকে । স্রীলোকদিগের 

গ্রহণ করে, সকল গ্রহীতৃমধ্যে সে ব্যক্তি মহাপাপিষ্ঠ; ূ সমগ্রজীবনের সুখের জন্য যত্ুবাঁন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি পবিত্র 

এই প্রকার বিবাহ পৈশাচ বিবাহ নামে কথিত। এই ; বংশে জাত্যাদি গুপালক্কুত বরকে বরণ করিবে 1১৬১৭ 

অধ্টবিধ বিবাহ জগতে প্রসিদ্ধ। অষ্টপ্রকার বিবাহুমধ্যে 

প্রথম চারিটি বিবাহ ধর্মযুস্ত বলিয়া কথিত, দ্বিতীয়ভীগের 

অন যে চারিটি বিবাহ আছে, তাহার মধ্যে প্রথম এবং 

জাতি, বিদ্যা, বয়স, শারীরিক শক্তি, রোগশুস্যতা, 
। বহুপক্ষতা (বন্তবিষয়ে কর্মক্ষমতা ) অর্থশালিত্ব ও বিত্তু- 

র সম্পত্তি--বরের এই আটটি গুণ বিশেষভাবে লক্ষ্য 

দ্বিতীয় অর্থাৎ অফগ্রকার বিবাহমধ্যে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ | করিবে। বরের পুরুষত্ব থাকিলেও জাতি, বিদ্যা, রূপ, 

সংখ্যক বিবাহ খর্মযুক্ত। এইভাবে প্রথম হইতে ছয়টি 

বিবাহ ধর্মযুক্ত বলিয়া কীরন্তিত । অবশিষ্ট দ্বিতীয়ভাগের 

তৃতীয় ও চতুর্থ বিবাহ মধ্যে অষ্টম চতুর্থ বিবাহ ধর্যুক্ত 

নহে। ব্রাঙ্মাদিবিবাহের অনুরূপ সকল বিবাহ ধর্মযুক্ত 

বলিয়া কীন্ছিত! দ্বিতীয়ভাগের শেষোক্ত ছুইটির মধ্যে 

দ্বিতীয় অর্থাৎ অষ্টম ধর্মযুক্ত নহে এবং প্রথম হইতে 

গণনা করিলে সপুমসংখ্যক বিবাহও ধর্মযুস্তু নহে ।১১-১৪ 

আটটি বিবাহের মধ্যে শেষ দুইটি অর্থা রাক্ষস ও 

পৈশাচ বিবাহ অত্যন্ত অধম বিবাহ বলিয়া শব্তিপুত্ত 

পরাঁশর কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । তাহাই আবার যুগের 

স্বরূপ অনুযারী দৈত্য ও মানুষের বিবাহ কূপে কথিত 

হুইবে-ইহাঁও তিনি বলিয়াছেন ।১৫ 

বিবাহজ ধর্ম পূর্ববর্তী চারপুরুষ এবং পরবর্তী চার- 

পুরুষকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে । নিজের সহিত 

বিগুশিত করিয়। স্ববংশৌভ্ভূতদিগকে এবং দশ, সপ, তরি 

স্বভাব, নবীন বয়স ও রোগশূশ্যতা এই কয়েকটি বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য করিবে ।১৮-১৯ 

জাতি, রূপ, স্বভাব, নুতন বয়স, রোগহীনতা এবং 

স্বকীয় আচাঁরপালনের প্রতি যত্বশীলতা প্রভৃতি গুণ 

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া বরগ্রহণ করিবে। প্রজ্ঞাবান্ 

ব্যক্তি সদ্বংশ, রূপ, বিত্ত, নবীন বয়স, মুদৃঢ় শরার ও 

স্্ীপ্থণের সস্তোষউতপাদনে সামর্য--এইসকল পুণসম্পঞ্জ 

ব্যক্তিকে বররূপে গ্রহণ করিবেন ।২১ 

স্বীগণ জাতি, বিদ্ভা, বিত্ত ও আচরণ ইত্যার্দি কিছু 

মাত্র ইচ্ছা করে না, কিন্তু তাহারা কেবলমাত্র গ্রীতিই 

ইচ্ছ! করে। সুতরাং কন্যা-সন্প্রদীতা জাত্যাদি বিচীব- 

কাঁলে বরের প্রীতিসম্পাদনের যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া ্রীতিসম্পাদন-সমর্থ বরকে গ্রহণ করিবেন ২২ 

পিভীর সহিত যে কন্যার সমান গোরভাঁগিত্ব ও 
মাতামহের সহিত সপিগুত্ব আছে, বিবাহ প্রলে দীয়- 
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নানা মতানি সর্বেষাং সতাং সম্তি বরম্প্রতি | 
সন্তানস্থয বিশুদ্ধ্যর্থং জাত্যাদিষু চ নাহন্যতঃ ॥২৫ 

দূরস্থানামবিগ্ঠানাং যোক্ষধর্মানুষায়িনাম্। 
শুরাণাং নির্ধনানাঞ্চ ন দেয়া কন্যকা বুধৈঃ ॥২৬ 
নাহতিদুরে ন চাহুসন্গ অত্যান্যে চাহতিদুর্বলে । 
রত্তিহীনে চ মুর্খে চ ষটস্ত্ব কন্যা ন দীয়তে ॥২৭ 
বর্জয়োদতিরিক্তাগীং কন্যাং হীনাঙ্গরোগিণীঘ্ | 
অতিলোন্বীং হীনলোন্গীমবাচমতিবাগ যুতাম্ ॥২৮ 
পিতা পিতামহো ভ্রাতা মাতা মাতামহোহপি বা । 
কন্যাদাঃ স্থযুঃ ক্রমেণৈতে পুর্বাহ্ভাবে পরঃ পরঃ ॥২৯ 
অধিকারী যদ ন স্যাভদাখ্যায় নৃপস্ত স!। 

তদদিগর! চ স্বয়ং গম্যং কন্যাপি বরয়েদ্ বরমূ ॥৩০ 

কন্মে অনাদৃতা সে কন্যাকে বিবাহ করিৰে না। যেস্থলে 

কন্য। ও বর এই উভয়ের মধ্যে অনুরাগ জন্যে, সেস্থলে 

ধীমান বর বংশশুদ্ধির জন্য সেইরাপ কন্যাকে বরণ 

করিবে ।২৩-২৪ 

সন্তানের বিশুদ্ধির জন্ট এবং জাতি প্রভৃতির বিচারে 

বর-সম্বন্ধে সজ্জনগণের নানাবিধ মত আছে কিন্তু অন্য 

মতভেদ নাই ।২৫ 

দূরন্থ, অবিষ্ভাশ্রয়ী, মোক্ষধর্ম্ান্গীমী, শুর ও নির্ধন 
এই সকল বরকে জ্ঞানিগণ কন্যাসম্প্রদান করিবে না। 

অত্যন্ত দূরে ও অতি নিকটে অবস্থিত, অতিশয় 

ধনাঢ্য, অতি দুর্বল এবং বৃত্তিহীন মূর্খ এই ছয়প্রকার বরকে 
কন্য।-সম্প্রদান করিবে না ।২৬-২৭ 

অধিকাঙ্গী, হীনাঙী, রোগিণী, অধিকলৌ মধুক্তা, 

লোমহীনা, বাক্যইনা, ও অধিকভাঁষিণী কন্যা বঙ্জন 

করিবে অর্থাৎ বিবাহ করিবে না।২৮ 

পিতা, পিতামহ, ভাতা, মাতা ও মাতামহ ইহারা 

যথাক্রমে পূর্ব পূর্ব অভাবে পর পর কণ্যাদীনের অধিকারী 
হইবেন।২৯ 

ঘষে কম্যাকে সম্প্রদান করিবার কোন অধিকারী 
নাই, সেই কন্তা রাঁজার নিকটে বলিয়া জাত্যাদি দ্বারা 
গমনযোগ্য বরকে স্বয়ং বাক্য দ্বারা বরণ করিবে 1৩০ 

৯ 

৬৫. 

পিঙ্গলাং কপিলাং কৃষ্ণা ভুষ্টবাক-কাকনিঃম্বনাম্। 

স্থুলাঙ্গ-জঙ্ঘ-পাদাঞ্চ সদ। চাহপ্রিয়বাদ্দিনীঘ্ ॥৩১ 
ত্যজেম্নগ-নদীনান্নীং পক্ষি-রক্ষক্ষনামিকাম্ । 

অহি-প্রেম্মাহস্ত্যনানীঞ্চ তথ ভীষণনামিকাম্ ॥৩২ 

স্বজাতিথুদ্ধহেও কন্যাং স্থরূপাং লক্ষণান্িতাম্ । 

অরোগিণীং স্শীলাঞ্চ তথ ভ্রাতুমতীমপি ॥৩৩ 

সবাববসম্পূর্ণীমলগোত্রাং কুলোন্তবাম্। 

ংস-মাতঙ্গগমনাং মুমৃদ্ধঙ্গীং হুল চনাম্ ॥৩৪ 

সলজ্জাং শুভনাসাঞ্চ পতিগ্রীতিকরীমপি | 
শ্বশ্ম-শ্বশুর-গুর্বাদি শুশ্রষাকারিণীং প্রিয়াম্ ॥৩৫ 

৷ অব্যঙ্গাং কুলজাতাং তামনভিশস্তবংশজাম্। 
প্রন্থেদশুভগন্ধাঞ্চ শুভমিচ্ছন্ সমুদ্ধহেৎ ॥৩৬ 

পিঙ্গল, কপিল ও কুষ্ণবর্ণা, যাহার বাক্য দুষ্ট, 
র যাহার বাক্য কাকের শব্দের ম্যায়, যাহার অঙ্গ, জঙহা 
ও পাদ স্থল এবং যে সর্বদা অপ্রিয়বাদিনী, যে পর্বত, 

নদী, পক্ষী, বৃক্ষ, ভল্প,ক, সর্প, দাসী নিকৃষ্ট ও 

ভীবণনামিকা, সেই কন্ঠাকে ত্যাগ করিবে অর্থাৎ সেইরূপ 
কন্যাকে বিবাহ করিবে না ।৩১-৩২ 

স্বজাতি, স্ুরূপা, স্থুলক্ষণান্থিতা, আরোগিণী, স্ত্রশীলা 

ও ভ্রাতৃমতী কন্যা বিবাহ করিবে ।৩৩ 

যাহার শরীরের সমস্ত অবয়ব পরিপূর্ণভাবে আছে, 
যিনি সমানগোত্র-সম্ভৃতা নহেন অথচ শ্রেষ্ঠবংশে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাহার গতি হংস ও মাতঙ্গ- 

তুল্য ধীর, শরীর অতিশয় কোমল, নয়নযুগল স্ুশোভন, 

ৰ যিনি লঙজ্জাশীলা, যাহার নাসিকা সুন্দর, যিনি পতির 
প্রীতিসম্পাদনে সমর্থ, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের 

শুশ্ীধাকরণযোগ্যা, প্রিয়া, অপরিহাসাস্পদা, সত 

কুলোদুতা, সমাজে অকলক্কিত-বংশজা তা, প্রচুর ঘরম্মবিল্দু 
বিনিগগত হইলেও যাহার শরীরে সুন্দর গন্ধ থাকে-_এই 
প্রকার কন্যাকে মঙ্গলকামনায় বিবাহ করিবে ।৩৪-৩৬ 

ব্রাহ্মণ ব্রার্ঘণকুলোশুপন্না কন্তা এবং অপর দুই 

কন্যা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বকুলোতপক্না কন্যাকে বিবাহ 
করিবে; ক্ষত্রিয় ক্ত্রিয়কুলোশুপন্সা ও বৈশ্যকুলোত্প্লা 



৬৬ আধ্য-শাস্ু 

বিপ্রঃ স্বামপরে দে তু রাজা স্বামপরে তথা । স্িয়্চ ত্র পুজ্যস্তে সর্বদা ভূষণাদিভিট | 
বৈশ্ঠঃ স্বাঞ্চ চতুর্থীঞ্চ ক্রমেণৈবং সমুদ্হেত ॥৩৭ দেবাঃ পিতৃ-মনুষ্যাশ্চ মোদস্তে তত্র বেশ্মনি ॥8৪ 
পিতৃতঃ সপুমীমেকে মাতৃতঃ পঞ্চমীমপি। ্িযন্ষটাঃ শ্রিয়ঃ সাক্ষাদ্ রুষ্টাশ্চ রুষটদেবতাঃ। 
উদ্বহেদিতি মন্যান্তে কুলধর্মান্ সমাশ্রিতাঃ ॥৩৮ 

উক্তলক্ষণকন্যায়াঃ কৃত পাণিগ্রহং দ্বিজঃ | 
ধর্ম্োদ্বাহেন কেনাপি সমাদধ্যাদ্ধুতাশনম্ ॥৩৯ 

দায়াগ্যকালে বা দগ্যাতৃহুক্তং কর্মকৃদ্ দ্বিজৈঃ | 
যদ| বাপি ভবেদ্ ভক্ভিঃ সম্পত্তির যদ! ভবেহু ॥৪০ 

খতারৃতৌ জ্িয়ং গচ্ছেত স্ত্ীচ্ছয়া৷ চ বরং ম্মরন্। 
সর্বং তদিচ্ছয়! কুধ্যাদ্ যথোভয়োর্ডবেদৃধৃতিঃ ॥৪১ 
ভোজ্যাহলঙ্কার-বাসোভিঃ পুজ্যাঃ স্থ্যঃ সর্বদা স্ত্িয়ঃ | 
যথা তা নৈব শোচস্তি নিত্যং কার্ধ্যং তথা নৃভিঃ ॥৪২ 
আয়ুবিতং যশঃ পুত্রাঃ স্্ীপ্রীত্য। স্তর ণাং সদা । 
নশ্ান্তে তে তদপ্রীতৌ তাসাং শাপাদসংশযমূ্ ॥৪৩ 

কন্যাকে বিবাহ করিবে ; এইরূপে বৈশ্য বৈশ্যকুলোতপন্না 
এবং চতুর্থী অর্থাৎ শুদ্রবংশজাতা৷ কগ্ঘাকে বিবাহ করিবে। 
পিতৃগোত্র হইতে সপ্তমী এবং মাতামহ গোর হইতে 

পঞ্চমী কন্য! ত্যাগ করিয়াঞ্* কুলধর্ম আশ্রায় করত বিবাহ 

করিবে-ইহ1] কেহ কেহ বলেন ।৩৭-৩৮ 

ধর্মীয় বিবাহ দ্বারা পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্তা কন্যার 
পাণিগ্রহণ করিয়। সম্যক্রূপে অগ্ল্যাধান করিবে ।৩৯ 

কর্ম্মকুশল দ্বিজ পৈতৃকধনগ্রহণকালে তদুক্ত ধনদান 
করিবে, অথব' যখন ভক্তি জন্মিবে ও (দানযোগ্য) সম্পত্তি 
হইবে, তখন দান করিবে ।৪০ 

উত্তম বিষয় স্মরণ করিতে করিতে প্রতি ধুতে 

গ্্রীর ইচ্ছানুসারে উপগত হইবে। সমস্তই পত্ীর 

ইচ্ছানুমারে করিবে-যাহাতে পসর্ববিষয়ে উভয়ের মধ্যে 

প্রীতি বর্তমান থাকে |৪১ 

ভোজ্য, অলঙ্কার ও বন্ত্রাদি দ্বারা সর্বদা স্্রীগণের 

শ্রীতিসম্পাদন করিবে। স্ত্রীগণ যাহাতে ছৃংখপ্রীণ্ড 
না হন- পুরুষগণ মিত্যই সেইরূপ কাধ্য করিবেন ।৪২ 

পুরুষের আয়ু, বিশ্ত, ষশঃ ও পুত্র প্রভৃতি সম্পদ শ্রী- 

%* জপ্তুমীং পরিহ্ৃত্য ইতি উদ্াহতত্বে রঘুনন্দনঃ | 

বধ্যস্তি কুলং তুষ্টা নাশযন্ত্যপমানিতাঃ ॥৪৫ 
নাহপমান্যাঃ স্ত্িয়ঃ সত্তিঃ পতি-শ্বশুর-দেবরৈঃ | 
ভ্রাত্রা পিত্র। চ মাত্রা চ তথা বন্ধুভিরেব চ ॥৪৬ 

স্রিয়াশ্চ পুরুষস্তাপি যন্রোভযোর্ভবেদ্ধৃতিঃ | 
তত্র ধর্মী-হর্থ-কামাঃ স্থ্যস্তদধীনা যতস্তবমী ॥৪৭ 
ষট্ কর্মীণি নৃণাং তেষাং যেষাং ভার্ষ্য। পতিব্রতী!। 
পতিলোকস্ত তা যাস্তি তপসা! যেন যোগবিৎ ॥৪৮ 

পতিব্রতা৷ তু সাধ্বী স্ত্রী অপি ছুক্কৃতকারিণমূ। 
পতিযুদ্ধৃত্য যাঁতি গ্যাং কেকীব পতিতোরুগাম্ ॥৪৯ 
জীবন্ বাপি মতো! বাপি পতিরেব প্রভুঃ জ্িয়াঃ। 
নান্যচ্চ দৈবতং তাসাং তমেব প্রভৃমর্চযে ॥৫০ 

প্রীতি দ্বারা সস্তব হইয়া! থাকে স্ত্রী অনাদূতা হইলে 
তাহাদের অভিশাপে পুরুষের সমস্তই নষ্ট হয়-এ 

বিষয়ে কোনও সংশয় নাই ।৪৩ 

যে গৃহে স্ত্রীগণ ভূষণাদি দ্বারা পরিতুষ্টা হন, 
সে গ্রহে দেবগণ, পিতৃগণ এবং মনুষ্যগণ আনন্দ লাভ 

করেন ।5৪ 

তুষ্টা স্ত্রীগণ সাক্ষাৎ লক্ষীস্বরূপা । তাহারা তুষ্ট হইলে 
দেবতাগণও তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং রুষ্ট হইলে 
দেবতাগণও রুষ্ট হ'ন্। স্ত্রীগণ ভূষ্ট হইলে কুল বদ্ধিত 
হয়, অপমানিতা হইলে কুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ।8৫ 

সত্স্বভাবাপন্ন পতি, শ্বশুর, দেবর, ভ্রাতা, পিতা, 

মাতা ও বন্ধু ইহারা কখনও ভ্ত্রীগণকে অপমানিত 
করিবে না।৪৬ 

যে গৃহে শ্ত্রীপপুরুষ উভয়ের মধ্যে সৌধ্য থাকে, সে 
গৃহে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ তাহাদের উভয়ের 
অধীন হইয়া থাকে ।8৭ 

যে সকল পুরুষের ভার্ষ্যা পতিব্রতা, তাহাদের শাস্ত- 
নির্দিষ্ট ঘট্কর্ণ সিদ্ধ হয়। যোগী যেরূপ তপোবলে 
| ব্র্মলোকে গমন করেন, সেইরূপ পতিন্ন গ্রীতি-সম্পাদদিক। 



বৃহ পরাশর-ম্মৃতিঃ 

মনসাঁপি হি দুষ্ট স্ত্রী যান্যভাব প্রিষং পতিম্। 
সযাতি নরকং ঘোরং তদ্দ্রোহাদণুতোইপি চ ॥৫১ 
নিযোজ্য গুহকৃত্যেষু সর্বদা তা নৃভিঃ স্্রিয়ঃ | 

গৃহার্থাসক্তচিত্তান্তাস্তদেবাহস্তি শোচিতুম্ ॥৫২ 
স্ীণামষ্টগ্ুণঃ কামে! ব্যবসায়শ্চ ষড় গুণঃ। 
লজ্জা চতুগুণ৷ তাসামাহারশ্চ তদধকঃ ॥৫৩ 

ন বিস্তং নৈব জাতিশ্চ নাহপি বূপমপেক্ষতে | 
কিন্তু তাভিঃ পুমানেষ ইতি মতততর ভূজ্যতে ॥৫৪ 

বিকুর্বাণাঃ স্ত্রিয়ো ভত্ুরায়ুষ্য-ধননাশকাঃ | 

অনায়াসেন তান্তস্য পরাসক্তা ভবস্তি হি ॥৫৫ 

নারীণাঞ্চ নদীনাঞ্চ গতির্ন জ্ঞায়তে বুধৈঃ | 
কুলং কুলপ্রপাতে চ কালক্ষেপো ন বিদ্াতে ॥৫৬ 

সপ শি পা পা শা শিস এ পাপা? 2 

পতিত্রতা ভাঁধ্য! পতিলোকে গমন করেন। স্বামী ছৃত্ধত- 

কারী হইলেও পতিব্রতা সাধী স্ত্রী স্বামীকে দুর্র্ম হইতে 

উদ্ধার করিয়া স্বরগলোকে গমন করিয়া থাকেন । কোনও 

ব্ক্তি সর্পের আক্রমণে পতিত হইলে ময্ুর যেমন 
তাহাকে সর্পের আক্রমণ হইতে উদ্ধার করে, সেইরূপ 

পাধ্বী স্রী পতিকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া 

থাঁকেন। জীবিত বা মৃত যে কোনও অবস্থায় পতিই 

ন্লীলোকের একমাত্র প্রভু । সেই ভ্ত্রীলৌকগণের অন্য 

কোনও দেবতা নাই, তাহার! সেই পতিকেই একমাত্র 

প্রভু বলিয়া অর্চনা! করিবে ।+৮-৫০ 

ষে দুষ্টা স্ত্রী প্রিয় পতির প্রতি মনে মনেও অন্য- 

ভাবাপন্না হইয়া প্রতিকূল আচরণ করে এবং পতির প্রতি 

অল্পমাত্রও প্লোহভাব পৌঁষণ করে, সেই স্ত্রী ঘোর নরকে 

গমন করিয়া! থাকে । পুরুষগণ উক্ত স্ত্রীলোক দ্বিগকে সর্বদা 

গৃহকর্ধে নিযুক্ত করিয়া গৃহকর্ণে আকৃষ্ট করিলেও 

তাহার শোক করিয়া থাকে। স্ত্রীগণের কাম 

আটগুণ, চেষ্টা ছয়গুণ) লজ্জা]! চারগুণ এবং আহার 

তাহার অন্ধেক অর্থাত দ্বিগুণ ।৫১-৫৩ 

তাহার! বিত্ত, জাতি ও রূপ কিছুমাত্র অপেক্ষ! করে 

না; কেবলমাত্র ইনি পুরুষ--ইহ1! মনে কপ্িয়া সে 

পুরুষমাত্রকে উপভোগ করে ৫8 

৬৭ 

চেষ্টা-চারিত্র-চিত্রাণি দেবা নৈব বিছুঃ স্ধ্িমামূ। 
কিং পুনঃ প্রাণিমাত্রাস্ত সর্বথা নফীবুদ্ধয়ঃ ॥৫৭ 
তম্মাত্তাঃ সর্ব! রক্ষ্যাঃ সর্বোপায়ৈর্ন ভিঃ সদা । 
শ্বশুরৈর্দেরবরাগ্যৈস্তাং পিতৃ-ত্রান্রাদিভিস্তথা ॥৫৮ 
বিবাহাৎ প্রাক পিতা রক্ষেণ্ড যৌবনে তু পতিস্ততঃ 
রক্ষেযুর্বাধকে পুত্রো নাস্তি স্ত্রীণাং স্বতন্ত্রতা ॥৫৯ 
স্বাতজ্্যেণ বিনশ্যান্তি কুলজা! অপি যোষিতঃ | 
মস্বাতন্ত্যমতঃ জ্ত্রীণাং প্রজাপতিরকল্পযণ্ড ॥৬০ 

অশৌচাশ্চ মশৌচাশ্চ অমেধ্যা অপি পাঁবনাঃ। 

দুর্বাচোহপি স্তবাচস্তাস্তন্মাদনেষয়েম্স তাঃ ॥৬১ 

শোৌচং বাচঞ্চ মেধ্যত্বং সোম-গন্ধর-পাবকাঃ। 
দছুস্তালাং বরানেতাংস্তম্মান্মেধ্যতরাঠ স্ত্রিয়ঃ ॥৬২ 

০শাশাশিশশস্সি শীপাশীশিশীটী শন পলাশ পিসী 

প্রতিকূলচারিণী স্্রীগণ সেই পতির আয়ুঃও ধন- 
নাশিনী হইয়া! অনায়াসেই পরপুরুষের প্রতি আসক্তা 
হইয়া পড়ে ৫৫ 

নারী ও নদীসমুহের গতি বিজ্ঞগণও অবগত মহেন। 
যেমন নদী যখন তীরদেশ ভাঙ্জিতে আরস্ত করে, তখন 

তীরের মুহুমুন্ছঃ পতন দেখিয়াও ক্ষণ কাল অপেক্ষা 
করে না, সেইরূপ কুলকাঁলিমা-লিপ্ত হইবে বুবিয়াও 

কুলটা! নারী ক্ষণকালের অপেক্ষা করে না।৫৬ 

স্্রীগণের চেষ্টা, চারিত্রিক অবস্থা এবং বিচিত্র 

কর্মরাশি দেবগণও যখন জানেন না তখন সর্বপ্রকারে 

নষ্টবুদ্ধি জীবমাত্র কি করিয়া জানিবে ৫৭ 

সেইহেতু জ্ত্রীগণকে পুরুষগণ সর্ববিধ উপায় 

অবলম্বন করত সর্বদা রক্ষা করিবে । এইরূপে শ্বশুর, 

দেবর, পিতা এবং ভ্রাতা প্রভৃতিও সেই স্ত্রীগণকে সর্দ। 

রক্ষা করিবে ।৫৮ 

নারীগণকে বিবাহের পূর্বে পিতা, যৌবনকাঁলে পতি 
এবং বাদ্ধক্যে পুত্রগণ রক্ষা করিবে । আত্মরক্ষায় স্ত্রীগণের 

কখনও স্বাতন্ত্য নাই। শ্্রেষ্ঠবংশোত্ুতা যোষিদ্গণও 
(ভ্রীগণও ) আত্মরক্ষায় স্বয়ং কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া বিনষ্ট 
হয়। এইহেতু আত্মরক্ষায় কর্তৃত্বগ্রহণ স্ত্রীগণের অনুচিত--- 

ইহা প্রজাপতি কল্পন! করিয়াছেন ।৫৯-৬৭ 



৬৮ 

ভর্তারো বো ভবিষ্যস্তি যুন্মচ্ষিত্তানুসারিণঃ | 
যথেচ্ছাকামিনং সর্বে তাসামিন্দ্রো বরং দদে৷ ॥৬৩ 
তম্মাতদিচ্ছয়। গ্রীতিং পুমানিচ্ছেতথা স্তিষঃ। 
রক্ষণীয়াস্ততস্তাস্ত সর্বভাবেন যোধিতঃ ॥৬৪ 

সামাহম্বকৃথমিত্যা স্ৈর্দে বৈন্য্তা নুণাং তনৌ । 
অর্ধকায়! নরাণাং তাঃ স্ত্রীণাং নাতঃ পুথক্ ব্রতমূ ॥৬৫ 
ন দিবাপি স্্িয়ং গচ্ছেদিচ্ছংস্তদিচ্ছয়াপি চ। 
ন পর্বস্থ ন সন্ধ্যান্থ নাগ্যতু চতুরাত্রিযু ॥৬৬ 

বন্ধ্যামেহধিবেভব্যা নবমে চ মৃতপ্রজা | 
একাদশে স্ত্রী জননী সম্য্তপ্রিয়বাদিনী ॥৬৭ 

যে সকল স্ত্রী স্বতন্ত্রভীবে জীবনযাপন করে, তাহারা 
অশুচি হউক অথবা শুচি হউক, অপবিত্র অথবা পবিত্র 

হউক, ছৃর্বাক্য প্রয়োগ করুক অথবা স্তবাক্য প্রয়োগ 

করুক তাহাদিগের কোন খবরও লইবে না ।৬১ 

সোম, গন্ধর্ব ও অগ্কি সেই স্্রীৌলোকদিগকে যথাক্রমে 

শুচিতা, প্রিয়ভাষিতা৷ ও পবিত্রতা এই তিনটি বর প্রদান 

করিয়াছেন, সেইহেতু স্ত্রীগণ পবিরতর] হইবে 1৬২ 

সেই স্্রীগণকে ইন্দ্র “তোমাদের চিত্তের অভিপ্রাঁ- 

যাম্ুরূপ যথেচ্ছকামিগণ সকলে তোমাদের স্বামী হইবে” 
এইরূপ বর প্রদান করিয়া থাকেন ।৬৩ 

এইহেতু সেই ইচ্ছানুসারে পুরুষ এবং স্ত্রীগণ পরস্পর 
পরস্পরের প্রীতি ইচ্ছা করিবে । সুতরাং সেই স্ত্রীগণকে 

সর্বপ্রকারে রক্ষা করিবে 1৬৪ 

“সাহম্বক্থং” ইত্যাদি মন্দ্বারা দেবগণ নরগণের শরীরে 
সেই স্ত্রীদেহশ্যস্ত করিয়াছেন বলিয়া স্ত্রীগণ নরগণের 
অর্ধাঙ্গিনী। এইহেতু ভ্্রীগণের পতিসেবা ভিন্ন অন্য 

কোনও ব্রত্ত নাই; পতির আরাধনা করিলেই স্্রীগণের 
সর্বপ্রকার ব্রত প্রতিপালিত হয়।৬৫ 

স্ত্রীর ইচ্ছানুসীরে অথবা পুরুষ স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া 
দিবাভাগে স্্ীতে উপগত হইবে না। (( চতুর্দশী, অষ্টমী, 
অমাবস্যা, পৃণিমা ও সংক্রান্তি এই সকলকে পর্বব কহে ) 
পর্বদিনে, সন্ধ্যাকালে ও আগ্চধতুর চারবাত্রিমধ্যে পুরুষ 
পত্যুভিগামী হইবে না 1৬৬ 

আর্যা-শান 
নোদক্যাং ন দিবা গচ্ছেও সগর্ভাঞ্চ ব্রতস্থিতামূ। 
অধিগচ্ছেদবিগ্যান্ যস্তদায়ুঃ ক্ষয়মেতি চ ॥৬৮ 

ন বক্তে হভিগমং কুর্ধ্যাৎ পাণিগ্রাহী স্যোধিতঃ। 
কুর্ধ্যাচ্ছেৎ পিতরস্তস্ত পতস্তি নরকেহশুচৌ ॥৬৯ 
ভার্ধ্যাধীনং স্তখং পুংসাং ভাষ্যাধীনং গৃহং ধনমৃ। 
ভার্ধ্যাধীনা স্ুখোহপত্ভির্ভার্য্যাধীনঃ শুভোদয়ঃ ॥৭০ 
যত্র ভার্ষ্যা গৃহং তত্র ভার্ধ্যাহীনং গৃহং বনমৃ। 
ন গৃহেণ গৃহস্থঃ স্যাঁদ্ ভাধ্ধ্যয়া কথাতে গৃহী ॥৭১ 
গৃহী স্যাদ্ গৃহ্ধর্মেণ স বৈ পঞ্চমখাদিকঃ। 
তদ্ধীনেন গৃহস্থঃ স্তাৎ কৃর্ধ্যাত্তং বত্তস্ততঃ ॥৭২ 

আছ্াখ্খতুর ষোড়শরাত্রমধ্যে অস্টমরাত্রিতে উপগত 
হইলে পততী বন্ধ্যা, নবমরাত্রিতে উপগত হইলে সম্তানের 
মৃত্যু এবং একাদশ রাতে উপগত হইলে পত্তী অপ্রিয়- 
বাদিনী কন্যার জননী হয়।৬৭ 

দিবাঁভীগে এবং খতুমতী, সগর্ভা বা ব্রতরতা ভাধ্যাতে 
অভিগমন করিবে না। যে 'অবিদান্ ব্যক্তি পূর্বোক্ত 
অবস্থায় উপগত হয়, তাহার আমুঃ ক্ষয় হয়।৬৮ 

পাণিগ্রহীতা স্বীয় পত্বীর মুখে অভিগমন করিবে না। 

যদি কোনও ব্যক্তি এরূপ ছৃক্ষীর্যা করে, তাহ হইলে 
তাহার পিতৃলৌকগণ অপবিত্র নরকে গমন করেন ।৬৯ 

পুরুষগণের স্থুখ, গৃহ, ধন, স্থখোঁৎপত্তি ও শুভ 

অভ্যুদয় প্রভৃতি সমস্তই ভার্যার অধীন অর্থাৎ ভাধ্যা 
হইতেই পুরুষ পুর্বোস্ত বিষয়গুলি অনায়ামে লাভ 
করিতে পাঁরে 1৭০ 

যেখানে ভাধ্যার অবস্থিতি, সেখানেই পুরুষের গুহ । 
ষে পুরুষের গুহে ভাধ্যা মাই, সেই পুরুষের নিকট 
সেই গৃহ অরণ্যসদূশ। কেবলমাত্র গুহ থাকিলেই 
পুরুষ গৃহস্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; যাহার 
গৃহে ভার্ধ্যা আছে, তিনিই গৃহী বলিয়া গণ্য হন।৭১ 

গৃহ-সন্ন্ধীয় ধর্মসমূহ প্রতিপালন করিলে গুহী- 
নীমে অভিহিত হওয়ার যোগ্য হন। সেই গুহ্ধর্ম 

হইল-_পঞ্চমহাষজ্ঞ | পঞ্চমহাযজ্ঞহীন ব্যক্তি খুহস্থ- 



বৃহত পরাশর-স্মৃতিঃ ৬৯. 

পঞ্চযজ্বিধানেন কুর্ধ্যাড পঞ্চ মহামখান্। 

শোতে বা যদি বা ম্মার্তে পঞ্চ ন্জান্স হাপয়েণ ॥৭৩ 
কুযুঃ পঞ্চমহাযজ্ঞান্ সুনাদোষাপনুত্তয়ে | 

পঞ্চসূনা ভবস্ত্যত্র সর্বেষাং গৃহমেধিনামূ। 
কগুনুযুদককুস্তী চ চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ ॥৭৪ 
যদাদে৷ বেদমারভ্য স্মাত্বা ভক্ত্যা দ্বিজোতমঃ। 
অধ্যাপয়েদ ছ্বিজান্ শিষ্যান্ স বৈ ব্রলমখঃ স্মৃতঃ ॥৭৫ 
যৎ স্াত্বাহহরহঃ সবান্ দেবাংশ্চ মনুজান্ পিতুন্। 

তর্পযেদস্তুসা ভক্ত্যা পিতৃষজ্ঞঃ স বৈ মতঃ ॥৭৬ 
শোতে বা যদি বা ম্মার্তে যজ্ছুহোতি হুতাশনে | 
বিধিবন্লিত্যশো বিপ্রঃ ন তু দৈবমখঃ স্মৃতঃ ॥৭৭ 
দশম্বাশাস্ত যঃ কুর্য্যাদ্ধুতশেষাদ্ বলিং দ্বিজঃ | 
ইন্দ্রাদিভ্যস্তথাহম্যেভ্যঃ ম বৈ ভূতমখো মতঃ ॥৭৮ 
সমায়াতাতিথিং ভক্ত্যা যস্তোজয়তি নিত্যশঃ 

অন্যানভ্যাগতাংশ্চৈব সা মনুষ্েষ্টিরুচ্যতে ॥৭৯ 
এবং পঞ্চমখান্ কুর্বন্ মধু-মাংসাজ্য-পায়সৈঃ | 
স সম্তপ্য পিতৃন্ দেবান্ মনুষ্যান্ স্বর্গমাপু যা ॥৮০ 

গৃহস্থা ম উপাসীরন্ বাচং ধেনুং চতুত্তনীম্। 
স্বর্গে কপাং পিতৃণাঞ্চ পুজ্যান্তেহতিথিবদ্দিবি ॥৮১ 
চত্বারস্ত স্তন এতে যে চতুর্বেদসংজ্িতাঃ | 
স্বাহাকারো বষট্কারো হস্তকারস্তথা স্বধা ॥৮২ 

দেবানাং ভাগধেয়ে দ্বৌ অন্যে চ মনুজম্মনাম্ | 
পিতৃণাঞ্চ চতুর্থস্ত ইতি বেদনিদর্শনম্ ॥৮৩ 

ইতি নির্বতত্য বিধিব সকলং কর্ম নৈত্যকমৃ। 
প্রাণাগ্নিহোত্রবিধিন! ভূপ্জীতান্নমঘাপহম্ ॥৮৪ 
অদত্বা পোষ্যবর্গম্ত হাকৃত্বাহধ্যাপনাদিকমু 

অসাক্ষিকঞ্চ যোহশ্সীয়াৎ সোহন্মীয়া কিল্িষং দ্বিজঃ৮৫ 
প্রাঙ্মুখাদিক্রমেণাহশ্ন্নায়ুঃ কীতিং শ্রিয়ম্ খতম্। 

নামে অভিহিত হওয়ার যোগা নহে, সেইহেতু যত্বু- ৃ এবং অন্যান্য জীবগণের উদ্দেশ্যে দশদিকে দান করেন, 
পূর্বক পঞ্চমহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে ।৭২ 

পঞ্চমহাযজ্জঞের বিধানানুসারে 

অনুষ্ঠান করিবে। আরতি ও লস্মতিবিহিত কর্শে 
পঞ্চমহাযজ্ ত্যাগ করিবে না।ণ৩ 

সমস্ত গুহস্থের পঞ্চসূনা-জনিত পাপ জন্মিয়া থাকে; 

সুতরাং পঞ্চসূনাজনিত পাঁপাপনোদনের জন্য 

পঞ্চমহাযজ্ঞ করিবে। উদৃখল মুষল, জলকুস্ত, চুরী, 
শিলনোড়া ও সম্মার্জনী এই পাঁচটিকে পঞ্চসূনা 
বলে ।৭৪ 

ঘিজশ্রেষ্ঠ দ্ানপূর্ক ভক্তি-সহকারে অধ্যাপন 
আরম্ত করিয়া আদিতেই দ্বিজ-শিহ্যদিগকে বেদ অধ্যয়ন 
করাইলে সেই বেদাধ্যাপন ব্রহ্মযজ্'নামে কথিত হয়।৭৫ 

প্রত্যহ নানানস্তর সমস্ত দেব মনুষ্য ও পিতৃলোৌককে 

ভক্তিপূর্বক জল দ্বারা তর্পণ করাঁকে পিতৃষজ্ঞ বল! হয়। 

দেবষজ্ঞ নামে কথিত হয় ।৭৬-৭৭ 

 তীহার সেই দান ভূতযজ্ঞনামে অভিহিত হয়।৭৮ 
পঞ্চমহাষজ্ঞের । সমাগত অতিথি ও অপর. অভ্যাগতকে প্রতিদিন 

ভক্তি-সহকারে ভোজন করান হইলে এঁ অনুষ্ঠান 
মনুষ্যযজ্ত-নামে অভিহিত হয় ।৭৯ 

এইরপে গৃহী মধু, মাংস, ঘুত ও পায়স দ্বারা পঞ্চ- 
মহাযজ্ঞ করিয়া পিত দেব ও মনুয্যদিগকে সম্যক্রূপে 

তপ্ত করত স্বর্গপ্রীপ্ত হন 1৮০ 

যে সকল গৃহস্থ বাক্যের উপাঁপনা করে এবং 

চতুংস্তন-বিশিষ্টা ধেনুর উপাসনা করে, তাহারা 
স্বর্গে স্বরগস্থ পিতৃগণের দমীপে অতিথির ম্যায় জমাদৃত 

হয়। চারিবেদ-নামপ্রাপ্ত ধেমুর চারিটি স্তন--ন্বাহা, 
বট, হস্ত ও স্বধাকার নামে প্রসিদ্ধ । তম্মধ্যে ছুইভাগ 

। দেবগণের, অন্তান্যগুলি মনুষ্যাগণের এবং চতুর্থভাগ 

পিতৃগণের--ইহাই বেদের নিদর্শন 1৮১৮৩ 

শ্রুতি বা শ্মৃতিবিহিতরূপে সংস্থাপিত অগ্নিতে শান্্ীয় | 

বিধি অনুসারে প্রত্যহ বিপ্র ঘে হোঁম করেন, সেই হোম: 
ূ অন্ন ভোজন করিবে ।৮৪ 

যেন্দিজ হুতাবশিষ্ট দ্রব্য ইন্্রাদি দেবগণ উদ্দেশ্যে ্ 

এই প্রকারে প্রতিদিন বিধি অনুসারে সকল কর্ম 
সম্পাদন করিয়া প্রাণাগ্রিহোত্র-বিধি অনুসারে পাপনাশক 

যেদ্বিজ পৌধ্যবর্গকে ভোজমীয় প্রদান ন। করিয়া 



৭৬ আধ্য-শাস্ত 

অবিধিবিধিগত্যান্স যত্তদশ্নন্তি রাক্ষসাঃ ॥৮৬ 
অথ প্রাণাগ্নিহোত্রস্ত শ্রায়তাং দ্বিভসত্তমাঃ | 
বক্ষ্যমাণে বিধিঃ পুণ্যঃ প্রেত্য চেহ চ পাবনঃ ॥৮৭ 
যো বিধির্দেবতাভ্যন্ত; সংসারবন্ধ-নাশকৃণ্ড। 
তদ্বিদস্ত দিবং যাস্তি যুক্ত! দৈবাদৃণাদপি ॥৮৮ 
উদ্ধরেদ্ বদ্বিদিত্বাশ্মন্ পুরুষানেকবিংশতিম্। 
সর্বেষ্টিফলভাগ, যায়াদ্ বৈধসং ক্ষয়মক্ষয়ম্ ॥৮৯ 
যঃ কালাকালবিদ্ বিপ্রো৷ নৈনঃস্পশশী নম কহিচি । 
সোহস্পৃষ্টেন! বিশেতত্র যদগত্বা নৈতি সংস্থতৌ ॥৯ 
দশ পর্গাঙ্ুলব্যাসং নাপিকায়া বহিঃ স্থিতম্। 

এবং অধ্যাপনাদি পঞ্চমহা যজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিরত থাকিয়া 
সাক্ষীহীনভাবে ভোজন করে, সেই ব্যক্তি পাপ ভোজন 
করে, অর্ণাৎ তাহার ভোজ্যদ্রব্যে পাঁপরাশির অধিষ্ঠান 
হয়। (ভোজনকালে ভোজ্যবস্ত দেবতার উদ্দেশ্যে 

নিবেদন করিবার বিধান শান্পে আছে। সুতরাং ভোজন- 

কালে দেবতার উদ্দেশ্যে ভোজ্যবস্তব নিবেদিত হইলে 
এ দেবতাই ভোজনকালীন সাক্ষী বলিয়া গণা 
হন )1৮৫ 

যিনি ষথাবিধি পূর্বাদি মুখে ভোজন করেন, তিনি 
আমু$, কীন্তি, ধন ও যথার্থ জ্ঞভানলাভ করিয়া থাঁকেন। 

গত্যন্তরীভাবে ও অবিধিপূর্বক যথেচ্ছভোঁজন রাক্ষস 

ভোজন বলিয়৷ জাঁনিবে ।৮৬ 

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! অনন্তর প্রাণাগ্িহো ত্র-সম্থন্ে 
বক্ষযমীন পুণ্যবিধি শ্রবণ করুন, যাহা পরলোকে ও 
ইহলোকে পবিত্র করে ।৮৭ 

যে বিধি সংসারের বন্ধননাশক, দেবতাঁগণের 

পূজাতে তভ্যত্ত, সেই বিধি ধাহারা জানেন, তীহারা 
দেবণ হইতে মুক্ত হইয়! স্বর্গে গমন করেন । যিনি ইহা 
জানিয়া অস্মদীয় একবিংশতি পুরুষকে উদ্ধার করনে, 
তিনি বেধস্-সন্বন্ধীয় ক্ষয় ও অক্ষয় সর্বপ্রকার ইগ্রিফল- 
ভাগী হম। যে বিপ্র কাল ও অকাল জানেন, পাপ 
তাহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। পাপ কর্তৃক 
অস্পৃষ্ট সেই বিপ্র এইকপন্থানে (শ্রীবিষুণর পরমপদাদি 

জীবে যন্ত্র বিশুদ্ধ্যেন সা কল। ষোড়শী স্মুতা ॥৯১ 
সর্বমেততয়া ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ । 
ব্রহ্মবিষ্ঠেতি বিখ্যাতা বেদান্তে চ প্রতিতিতা ॥৯২ 
ন বেদং বেদমিত্যাহ্র্েছ্ন্নাম পরং পদম্। 

ত্পদং বিদিতং যেন স বিপ্রে। বেদপারগঃ ॥৯৩ 

আহুতিঃ সা পরা জ্ঞেয়া সা চ শান্তিঃ প্রকীতিতা । 
গায়ত্রী সাঁ চ বিজ্ঞেয়! সা চ সন্ধ্যা প্রকীতিত। ॥৯৪ 
তজ্জপ্যং তচ্চ বৈ জ্ঞে়ং তদ্ত্রতং তছুপাপসিতম্ ॥৯৫ 
তাং কলাং যে! বিজানাতি দ কালজ্ছে৷ দ্বিজঃ স্মৃতঃ। 
তভ্,রীয়পদং শান্তং যন্মি ল্লীনমিদং জগ । 

শশা পাশপাশি পি পাশপাশি 7৮ পলা পর অপ 

স্থানে ) গমন করেন, যেস্থানে গমন করিয়া সংসারে 
আর কিরিয়া আসিতে হয় না।৯০ 

নাসিক'র বহ্তিঃশ্থিত-পঞ্চদশাঙ্গুল বিস্তৃত যে স্থান, 
তাহা ষোড়শীকলা-নামে কথিত হইয়াছে_যেস্থানে 
জীব বিশুদ্ধি লাভ করে। চরাচরের সহিত এই সমগ্র 
জ্রিলোক সেই ষোড়শী কলা দ্বার! ব্যাপ্ত; ইহা বেদ্লীস্ত- 
দর্শনে ব্রহ্ধবিষ্ঠ'নামে বিখ্যাতা ও প্রতিষ্ঠিতা। বেদ 
বেদ নহে, বেদনীয় নামই পরম পদ; সেই পদ যিনি 
বিদিত হইয়াছেন, তিনিই বেদপারগ বিপ্র। তাহাই 
শ্রেষ্ঠ আনুতি, তাহাই শাস্তি বলিয়া কীন্তিত আছে। 
৯১-৯৪ 

তাহাই গায়ত্রী, তাহাই সন্ধ্যানীমে কীন্তিতা। 
তাহাই জপা, তাহাই জ্ঞেয়। তাহাই ব্রত এবং তাহাই 
উপাসনা । যিনি সেই ষোড়শী কলা বিশেষরূপে 

জানেন, তিনি ষোড়শী-কলাজ্ঞ দ্বিজ নামে কথিত। 

তাহাই শান্ত ব্রক্মপদ-_যাঁহাতে এই জগৎ লীন আছে; 
সেই পরমতন্ধ জানিয়া পুরুষ পুনরায় জন্মগ্রহণ 
করে না।৯৫-৯৬ 

ইড়া, পিজলা, ও সুমনা নামে তিনটি মাড়ী 

প্রাণবায়ুর তিনটি পথ নামে কথিত আছে। ইড়া 
বৈষ্ণবী মাড়ী, পিঙ্গল! ব্রহ্ষাণী নাড়ী এবং স্থযুন্সা ঈশ্বরী 
নাড়ী; এই তিনটি নাঁড়ী প্রাণবায়ুকে বহন করে। 
ইড়াঁনাম্বী নাড়ীকে উত্তম, হুঘুন্নাকে দক্ষিণ এবং 
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তজজ্ঞাত্বা পরমং তত্ব ন ভূয়ঃ পুরুষো৷ ভবে ৯৬  তন্মিন্ বিকসিতে পন্মে প্রাণে! বায়ুবিদর্পতি 8১০৪ 
প্রাণমার্গান্রয়ঃ প্রোক্তাস্তিস্রো নাড্যঃ প্রকীতিতাঃ।  বামহস্তধতে পাত্রে দক্ষিণে চাস্তপি স্থিতে | 
ইড়া চ পিঙ্গল! চৈব স্থযুন্ধা' চ তৃতীয়কা ॥৯৭ সনাদমুচ্চরেদ্ বিপ্রো অচ্ছিন্নাগ্রং তু পুরয়ে ॥১০৫ 
ইড়া চ বৈষ্ণবী নাড়ী ব্রহ্মাণী পিঙ্গল! স্মৃতা। পুরণাশ পুরকং প্রান্থনিশ্চলং কুম্তকং ভবে । 
ুষুন্না চেশ্বরী নাড়ী ত্রিধা প্রাণবহাঃ স্ৃতাঃ ॥৯৮ নির্গচ্ছতি শনৈর্বাযু রেচকং তং বিনিদিশেৎ ॥১০৬ 
উত্তরং দক্ষিণং জ্ঞেয়ং দক্ষিণোন্তরসংজ্ঞিতমৃ। স্বাহান্তৈঃ প্রণবা্যৈশ্চ ন্ব-ন্বনান্গা চ বায়ুভিঃ | 
মধ্যে তু বিষুবং জ্ঞেয়ং পুটদ্বয়বিনিঃস্তমূ ॥৯৯ জীবাত্ম। ঘোজিতঃ ষষ্ঠঃ ষড়ানুত্যা হুতং ভবে ॥১০৭ 
ক্রান্তি-বিষুবে চৈব ঘে৷ বিজানাতি বিগ্রহে । জিহ্বাদত্তং গ্রসেদন্নং দন্তৈশ্চেব ন তৎ স্পৃশেহ | 

নিত্যমুক্তঃ ম যোগী চ ব্রহ্মবাদিভিরুচ্যতে ॥১০০ দশনৈঃ স্পৃষ্টমাত্রেণ পুনরাচমনং চরে, ॥১০৮ 
মধ্যাহ্হে চাধবাত্রে চ প্রভাতেহস্তময়ে তথা | মুখ আহবনীযো হগ্রির্গাহ পত্যন্তথোদরে | 
বিষুবন্তং বিজা নীয়াৎ পুটদ্বয়বিনিঃস্থতম্ ॥১০১ হৃদয়ে দক্ষিণাগ্রিশ্চ গৃহ্ায়িশ্চাপি দক্ষিণে ॥১০৯ 

হৃগুপুগ্তরীকমরণীং মনোমন্থানমেব চ। সভ্যশ্চোত্তরতশ্চিন্ত্য ইত্যগ্রিম্মরণক্রমঃ | 
প্রাণরজ্ছা হ্যাসেদগ্রিমাত্বাধ্বযুঃ প্রতিভিতঃ ॥১০২ প্রাণাগ্যেবাগ্রিহোত্রাদি চিন্তযেত্তদ্বদেব তু ॥১১০ 

স্বালয়ে পুরকেণাহগ্রিং স্থাপয়েশ কুন্তকেন তু। হোতারং প্রাপমিত্যানুরুদগাতারম্পানকঘ্ । 
রেচকেণোধ্ব বক্তেণ ততো৷ হোমং করোতি যঃ ॥১০৩ ব্রচ্ষাণং ব্যানমিত্যেকে উদানোহ্ধ্বর্চুমিত্যপি ॥১৯১ 

যত্তদ্ধুদি স্থিতং পদ্মমধোনালং ব্যবস্থিতমৃ। সমানং চেহ যজ্বানমিতি খন্বিকক্রমং বুধ ॥১১২। 

মধ্যস্থিত পিল! নাড়ীকে বিষুব বলিয়া জানিবে_যাহা অবস্থার নাম কুস্তক এবং ধীরে ধীরে বাঘু বিনিরত 

দ্বার। নাসা পুটদ্বয়যৌগে বাযু বিনির্গত হয় ।৯৭-৯৭৯ হইলে তাঁহাকে রেচক কহে 1১০৪-৬ 

বিষুব-সংক্রান্তিদিনে যিনি ব্বশরীরে বিষুব নাঁড়ীকে প্রণবাদি স্বাহাম্ত মন্ত্রে তাহাদের নামাগুসারে 
বিশেষরূপে জানেন, ব্রহ্মবাদিগণ তাহাকে নিত্যমুক্ত প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর সহিত যোৌজিত ষষ্ঠ (বষ্ঠ প্রাণস্বরূপ ) 
যোগী বলিয়া থাকেন ।১০০ জীবাত্বা ছয়টি আহুতি দ্বারা হুত হইবেন ।১০৭ 

প্রভাতকালে, মধ্যান্গকালে, সায়ংকালে ও অদ্ধরাত্রে। জিহ্বার উপর দন্ত অন্ন গ্রাস করিবে, তাহা 
নাসাপুটদ্ব় বিনিঃস্থত সেই বিবুবকে জানিবে। হৎপদ্ম | | দন্তদ্বারাও স্পর্শ করিবে না। দস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে 
_অরণিকাণ্ঠ, মনঃ-_ মন্থন-দণ্ড, প্রাণবায়ু _ রজ্জু ও আত্বা ৷ পুনরায় আচমন করিবে ।১০৮ 

অধর (প্রধান হোতা ) রূপে মগ্রি নিপেক্ষ করিবে। | মুখে আহবনীয় অগ্নি, উদরে গাহৃপত্য অগ্নি, হৃদয়ে 
পূরকক্রিয়া ত্বারা অগ্নি প্রস্বালিত করিবে, কুস্তক-ক্রিয়া দক্ষিণাগ্মি, দক্ষিণদিকে গৃহাগ্রি এবং উত্তরদিকে সভ্য 
ঘারা. স্থাপন করিবে এবং রেচক-্রিয়া দ্বারা অগ্নি চিন্তা করিবে--ইহাই অগ্নিষ্মরণের ক্রেম ।১০৯-১৭ 
উদ্ধীবন্ত,যৌগে হোম করিবে ।১০১-৩ সেইরূপ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই 

হৃদয়স্থিত বিশেষরূপে অবস্থিত যে অধোনাল পদ্ম! পঞ্চপ্রাণবাস্ুকেই অগ্নিহৌত্রীদি বলিয়া চিন্তা করিবে। 
আছে, সেই পত্প বিকশিত হইলে প্রাণবাঁযু গমন করে। , প্রীণবায়ুকে হোতা, অপান-বাুকে উদগাতা, ব্যান- 
পাত্র বামহস্তে থাকিলে ও দক্ষিণ হস্তে জল থাঁকিলে বিপ্রা। বায়ুকে ত্রহ্ধা, উদানবাযুকে অধ্বযু ও সমানবামুকে 
শীদ-সহকারে উচ্চারণ করত অচ্ছিম্ন বায়ু দ্বারা পূর্ণ' যন্ধা বলে; ইহাই খত্বিক্ক্রম বলিয়া জানিবে। 
করিবে ।, পুত্রণ করা হেতু ইহার নাম পুরক, নিশ্চল | ১১১-১২ এ 
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অহস্কারং পশুং কৃত্বা প্রণবং যৃপমিত্যপি। 
বদ্ধিরিত্যরণিঃ পৃর্ণী লোমানি চ কুশাঃ ম্মৃতাঃ ॥১১৩ 
মনো বিভক্ত ত্বগজিহবা ইতি তজজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে | 
কৃত্বা ত্রিমাত্রেমোঙ্কারং হুস্কারঞ্চ তথা পুনঃ ॥১১৪ 
উত্তিষ্ঠ জননাথাহগ্নে হরিল্লোহিতপিঙ্গল | 
সপ্তপরিধয়ে তৃভ্যং ক্ষুদৃবহিদৈবতঞ্চ য্ড ॥১১৫ 

বিজিন্ব-জাঠরায়াহগ্নে স্বাহাপ্রাণায় ব্যত্যয়ঃ | 
ইন্দ্রগোপকব্্ণায় ব্রিজিন্বায়াগ্রিদেবতমূ ॥৯১৬ 

ওঁ স্বাহেতি অপানাঁয় স্বাহাকারাস্তমুচ্চরে | 

গোক্ষীরসমবর্ণায় পর্জন্যং বহিদৈবতম্ ॥১১৭ 
স্বাহোদানায় সোঙ্কারমনলায় পরাচিষে । 
তড়িগুমানবর্ণায় বায় গ্লিদৈবতায় তে 11১১৮ 
ও স্বাহা চ সমানায় ছু স্বাহ! চাহ বেধসে | 

তর্জনী-মধ্যমান্্রগৈলগ্র! প্রাণন্য চাহুতিঃ 11১১৯ 

অহঙ্কার-তর্ধকে পশুরূপে কল্পনা করিয়া গ্রণবকে 

বুপকাষ্ঠরূপে কল্পনা করিবে! বুদ্ধিতত্বকে অরণিকাষ্ঠ এবং 
ক্ষিতিতত্ব ও লোমসমূহকে কুশ বলিয়া জানিবে। মনন্তন্ 
হইতে ত্বক ও জিহ্বা বিভন্ত-_ইহ। তদভিভ্ঞ্ ব্যক্তি বলিয়া 
থাকেন। ত্রিমাত্রীবিশিষ্ট ওঁকার উচ্চারণ করিয়া পুনরায় 

নথ” উচ্চারণপূর্বক “হে হ্রিল্লোহিত পিঙগলবণণ জননাথ 

অগ্নে! তুমি উত্থিত হও, তুমি ক্ষুদ্ বহিদেবতাঁর জিহবা- 

বিশেষ । হে অগ্ে! তুহি সপ্তপরিধি বিশিষ্ট” (করালী, 
ধূমিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীললোহিতা, পদ্মরাঁগা ও স্বর্ণ 
ইহাই অগ্নির সপ্ত পরিধি ); জঠরোদ্ভূত সেই অগ্নির 
উদ্দেশে “প্রাণায় স্বাহা” বলিয়া আহুতি প্রদান করিবে । 

এইজ্প ইন্দ্রগোপকবর্ণ জিহ্বাত্রয়বিশিষ্ট অগ্সিদেবতার 

উদ্দেশ্যে স্বাহা-শব্দ অস্ত উচ্চারণ করিয়া ও অপানাক়্ 

হ্বাহা? এই বলিয়া আহুতি প্রদান করিবে। 

মমবর্ণ-পর্জজন্য বহ্ছিদেবতাক পরাচ্চিঃ অনল উদ্দেশে 

বায ও অগ্মিদেষতাদিগের উদ্দেশ্যে “ও সমানায় স্বাহা। 

এবং “ও বেধসে স্বাহা' বলিয়া আহুতি দিবে । তর্জনী, 

গোক্ষীর- : 
. একবিংশতি কুল উদ্ধার করিয়া দাতারও অক্ষয় স্থ্গ 

& উদনায় স্বাহা' বলিয়া আছুতি দিবে। বিছবাদ্র্ণ 
ও সেই ফললাভ হয়। দাতা এবং ভোক্তা উভয়েই 
 স্বগগামী হয়। 

কনিষ্ঠাহনামিকাঙ্গৃষৈর্ব্যানস্ পরিকীতিতা | 
মধ্যমাহনামিকাঙ্গৃষ্ঠেরপানায়াহুতিঃ স্মৃতা |১২০ 

মধ্যমানামিকাস্তন্যামুদানে জুহুয়াদ্ বুধঃ। 
সমানে সর্বৈরুদ্ধূত্য আন্ৃতিঃ স্তাৎ সমানতঃ ॥১২১ 

জলং গীতা তু তৃপ্যন্তি রেচয়েচ্চ শনৈঃ শনৈহ | 
ততোহন্যদ্ধব্যমন্মীয়াৎ পুরণাযোদরস্ত চ ॥১২২ 

বিধিং গ্রাণাগ্নিহোত্রন্ত ষে দ্বিজা নৈব জানতে । 
অপানেন তু ভূর্জন্তি তেধাং মুখমপানব€ ॥১২৩ 

যো জ্ঞাত্বা। তু বিধিং ভূঙ্ক্তে যথোক্তমিদমাচরেশু। 

ইহামুত্র চ পুজ্যস্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥১২৪ 

ত্রিস গুকুলমুদ্ধত্য দাতুরপ্যক্ষয়ং ভবে | 
দাতুরপি হি ঘ পুণ্যং ভোক্ত,শ্চৈব 

হি তৎ ফলম্ ॥১২৫ 

অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোৌগে ব্যানবাহুর উদ্দেশ্যে, মধ্যমা, 
অনামিকা ও অগ্গুষ্ঠযোগে অপানবায়ুর উদ্দেশ্যে, মধ্যমা, 
অনামিকা ও অন্য অঙ্গুলিযৌগে উদান বায়ুর উদ্দেশ্বো, 
সমস্ত অঙ্গুলি যোগে উদ্ধত করিয়া সমান বায়ুর উদ্দেশ্যে 

আহুতি প্রদান করিবে ।১১৩-১২১ 

জলপান করিয়া তৃপ্ত হইবে এবং ধীরে ধীরে রেচন 

করিবে। তত্পর উদর পুরণের জন্য অন্থাপ্রব্য ভোজন 

করিবে ।১২২ 

ঘে সকল ছ্বিজ প্রাণাহুতির বিধি জানে না, তাহাদের 
মুখ মলদ্বার সদৃশ বলিয়া তাহারা মলদ্বার যোগে 

ভোজন করে ।১২৩ 

যিনি প্রাণাগ্নিহোত্র বিধি অবগত হইয়া ভোজন 

করেন, ধথোক্ত বিধি আচরণ করেন) তিনি ইহুলোকে 
ও পরলোকে পৃজনীয় হুইয়া ব্রদ্মজ্ঞরূপে কল্পিত হন। 

লাভ হয়। দাতার দানদ্বারা ষে পুণ্য হয়, ভোক্তার 

ঘিনি এই বিধি জানেন তিনি ব্রক্গজ্ঞ 

মধ্যম! ও অঙুষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া প্রাণবামুর উদ্দেশ্টে, কনিষ্ঠা | গণের অগ্যতম।১২৪-১২৬ 



বৃহতপরাশর-স্মুতিঃ ণঙ 

দাতা চৈব তু তোক্তা চ তাবুভো  স্বর্গগামিনৌ | বাগ যতো স্াস্তপাত্রস্ত্রীন্ মাসানম্টাবপি দ্বিজঃ। 
যো জানাতি বিধিং চেমং স ভবেদ্ ব্রচ্ধাবিস্তমঃ ॥১২৬ ত্য ত্রিরাত্রং পুণ্যাপ্ডিদ্পানেহপি কবর বিছুঃ ॥৯৩৩ 
একং পিবতি গণ্ডষং ত্যজেদধং ধরাতলে । চতুস্ত্রিকাণং বৃত্তঞ্চ বিপ্র-ক্ষত্র-বিশাং ব্রমাৎ | 

প্রাঃ পরিহ্ৃতং সন্ভত্তদ্ধীনান্নং তু রাক্ষদম্ ॥১৩৪ 
গৃহীয়াৎ প্রাগপোশানং তথা তুক্ত। সকৃত্বপঃ। 
অনগ্রমন্বতং তৎ স্যাদ্ তুক্তমননং দ্বিজম্মনাম্ (১৩৫ 

কালে ভুক্ত সমুখ্থায় প্রক্ষ্য বিপ্রং সমাক্ষ্য চ। 

মহুতঃ পিভৃদৈবত্যমাত্বানং নরকং ব্রজেত ॥১২৭ 
রহস্যং সর্বশান্ত্রেষু সর্বশাস্ত্রেষু ছুর্লভম্। 
জ্ঞানানামুভ্মং জ্ঞানং ন কন্তচিৎ প্রকাশয়েৎ ॥৯২৮ 
বিপ্রাণামমিহোত্রস্ত ঘে দ্বিজা নৈব জানতে | অহঃপতিং তত্র স্থিতবা চিন্তয়েদ্ বহকৃত্যকম্ ॥১৩৬ 

, জ্তঞানানি যোহপ্রকাশ্টানি পুংসামবিছুষাং বদেু। ার্ঘাভোজনবেলায়াং ভিক্ষাং সপ্তাহথ পঞ্চ বা। 
স প্রণাশ্য ফলং তেধামাত্মানং নরকং নয়েৎ ॥৯২৯ দস্তা শেষং সমশ্বীয়াৎ সাপত্য-ভৃত্যকৈঃ সহঃ ॥১৩৭ 
যোহজ্ঞাত্ব হাপ্রকাশ্ঠানি পুংলামবিছ্ষাং বদেত। নির্বত্য সকলং সাপি কিঞিও স্ধিত্া স্থখেন তু । 
প্রাণায়ামফলং হৃত্বা আত্মানং নরকং নয়ে ॥১৩০ স্বকীয়রতিকার্য্যেধু সাপি স্যাতৎ্পরা পুনঃ ॥১৩৮ 
যোহন্ীয়াদ্ বিধিবদ্ বিপ্রঃ কৃতপাত্রপরি গ্রহঃ | উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং হুত্বী চৈব ভুতাশনমূ | 
পুঁজিতান্নমবাগজুষ্টং সাপোশানং সসাক্ষিকম্ ॥১৩১ 1 কিঞ্চি পশ্চাৎ সমন্্ীয়াৎ সায়ং প্রাতরিতি 
বাগষতো ন্স্তপাত্রে চ বিপ্র-ক্ষত্র-বিশাং হি শ্রাতিঃ ॥১৩৯ 
স্পা ৯ পলি শী 

ষে ব্যক্তি একগণুষ জলসানকাঁলে ভূমিতে অর্ধেক সমীপে আছে ) তাঁদৃশ অঞ্জ সংঘতবাক্ হইয়া পাত্রে স্থাপন 
ফেলিয়া দেয়, সে নয়ং হত হয় এবং পিতৃগণের দেবত্ব- | করত বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্রে্ ক্রমানুসারে যোগ্যপান্তর 
প্রাপ্ত আত্মাকে নরকে প্রেরণ করে 1১২৭ হইতে পরিগ্রহ করিয়া বিধি-অনুসারে ভোঞন 

সকল শান্ত্েই রহস্ত অর্থাৎ গোপনীয় তত্ব আছে এবং | করিবেন। যে দ্বিজ সংঘতবাক্ হইয়া পাত্রে স্থাপন 
সকল শান্পেই দুর্লভ জ্ঞানজনক উপদেশ আছে। জ্ঞান- | করিয়। তিন বা! আটগ্রাস ভোজন করেন, তাহার তরিরাত্র- 
সমূহের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ট জ্ঞান, তাহা কাহারও নিকট মধ্যে পুণ্যলীভ হয় এবং এইরূপে দান করিলেও পুণ্যলাভ 
প্রকাশ করিবে না।১২৮ হয়--ইহা পণ্ডিত্গশ বলিয়া থাকেন ।১৩১-৩৩ 

বিপ্রগণের মধ্যে যে অস্সিহোত্রবিধি জানে না,ষে ক্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের ভোজনীয় পাত্রের 
অপ্রকাশ্ট জ্ঞানজনক উপদেশদমুহ অ-বিদ্বান পুরুষগণের নিন্গস্থ ভূমিতে যথাক্রমে চতুক্ষোণ, ত্রিকোণ ও গোলাকার 
নিকটে বলে, সে তাঁহাদের পুণ্যকল বিশেষভাবে নষ্ট মগ্ুডল অক্ষিত করিবে । এই বিধি পরিত্যাগ করত 
করাইয়া নিজকে নরকগামী করে। কোন্ বিষয় পূর্বোক্ত মণ্ডলহীন স্থানে স্থাপিত অক রাক্ষসসন্থস্থীয় 
প্রকাশ্টী এবং কোন্ বিষয় অপ্রকাশ্ট এবিষয়ে জ্ঞান অন্নরূপে পরিগণিত হয়।১৩৪ 
অর্জন ন1 করিয়া যে ব্যক্তি অ-বিভবান্ পুরুষগশের সমীপে প্রথমে আপোশান-কর্ম করিয়া তশপর একবার 
অপ্রকাশ্য বিষয় প্রকাশ করে, সে প্রীণায়াম-কৃত ফল ন্ট জলপানপূর্বক ভোজন করিবে, দ্বিজগণের ভুক্ত সেই 
করিয়া নিজকে নরকগামী করে 1১২৯-৩০ অন্ন আবৃত অম্থততুল্য হয় । ১৩৫ 

বিপ্র দেবোদেশ্যে নিবেদিত, যাহা বাক্য ত্বারাও ঘথাকালে ভোজম সমাপনপূর্বক আমন হইতে উিয়! 
সেবিত হয় মাই, আপোশানকর্-সহিত গু থে অল্প 4 বিপ্র-দর্শনানস্তর সুষ্ধ্যদর্পন করিবে এবং তথায়, অবস্থান 

সাক্ষীর সহিত বর্তমান (অঙ্দের বিশুদ্ধি-সন্ন্ধে খিনি সাক্ষ্য করত বঙ্ছকার্ধ্য চিন্তা' করিবে 1১৩৬ 
দিতে পারেন, সেইরূপ ব্যপ্তিম্ন উপস্থিতি ও'যে অক্  ভাধ্য/ ভোজনকালে সপ্ত বা পঞ্চগ্রান ভিক্গা- 

১৩ 



৪ আধ্য-শান্ 

স্বাধ্যায়মভ্যসেৎ কিঞ্চিদ্ যামদ্বয়ং শয়ীত চ। 

শয়ানো৷ মধ্যমৌ যামে ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥১৪০ 
স্থশয়নে শয়ীতাথ একান্তে চ রিয়া সহ। 

গোঁপনং মৈথুনাদীনাং বদন্তি মুনিপুঙ্গবাঃ 0১৪১ 
ধতুক্ষপান্থু পুত্রাথথা আধানবিধিনা দ্বিজঃ | 
প্রসাগ্ ভম্মনা যৌনিমিতি মন্ত্রনিদর্শনাৎ ॥১৪২ 
কৃত্বাধানবিধানং তু স্ত্রীযোগমভ্যসেৎ পুনঃ 

অনৃতং মগ্যগন্থঞ্চ দিবামৈথুনমেব ট। 
পুনাতি বৃষলম্তান্নং সন্ধ্যা বহিরুপা্িতা ॥১৪৬ 
সিম্দুরারুণভং ভাতি নভো যাবদ্ দ্বিতারকম্ । 
উদয়েইস্তময়ে ভানোস্তাবশ সন্ধ্যেতি শক্তি জঃ ॥৯৪৭ 

আধানতো দ্বিতীযে তু মাপে পুংসবনং ভবেশু। 
সীমন্তোন্নয়নং ষন্ঠে কাধ্যং মাসেহক্টমেহপি চ ॥৯৪৮ 
জাতন্য জাতকর্ম স্যাদ্ বিধিবচ্ছদ্ধপুর্বকম্ । 

মন্থেদবিকৃতো যোনৌ বিকারাদ্ বিকৃতাঃ প্রজাঃ ॥১৪৩ দিনে চৈকাদশে নাম কর্ম স্তাচ্চ দ্বিজল্মনাম্ ॥১৪৯ 
্রান্গে মুহূর্তে উথায় প্রাতঃসন্ধ্যামুপক্রমে€ | 
আ! সূর্ধ্যদর্শনাৎ প্রাতঃ সায়ং চৈবক্ষ দর্শনা 1১৪৪ 

বহিঃসন্ধ্যাধুপাঁপীত সম্প্রাপ্তাবন্তনঃ সদা । 
উপাসিতা বহিঃসন্ধ্যা বিশিষ্ফলদা ভবে ॥১৪৭ 

প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অন্ন অপত্য ও ভূত্যগণের সহিত 

ভোজন করিবে ।১৩৭ 
সেই ভাষ্যাও সকল কার্য সম্পাদনপুর্বক কিছুকাল 

স্থখে বিআম করিয়! স্বকীয় আসক্তির অনুরূপ কাধ্যে 

পুনরায় তৎপরা হইবেন ।১৩৮ 

সায়ংকালীন সন্ধ্যোপাসনা সমাপ্ত করিয়া হুতাঁশনে 

হোম করত পরে কিঞ্চিত ভোজন করিবে,-সায়ং ও 

প্রাতঃকাল সম্বন্ধে ইহাই শ্র্তিতে উক্ত হইয়াছে ।১৩৯ 

প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া বেদাভ্যাস করিবে ও 

প্রহরদ্বয় শয়ন করিবে । রাত্রির মধ্যম-যামদ্য়ে শয়ান 

ব্যক্তি ব্রহ্ষজ্ঞরূপে কল্লিত হয় ।১৪০ 

অনন্তর স্খকর শধ্যায় পত্বীর সহিত একগ্রান্তে 

শয়ন করিবে। মৈথুনাদি ক্রিয়ার গোপন তথ্য মুনিশ্রেষ্ট- 
গণ বলিতেছেন 1১৪১ 

পুত্রযার্থী দ্বিজ খতুকালের রাত্রিতে আধান-বিধি 
অনুসারে ভন্ম দ্বারা যোনি প্রসাদিত করিয়া মন্ত্রনিদর্শন 

অনুসারে আধান-ক্রিয়া সম্পন্ন করত শ্ত্রীর সহিত 

পুনরায় যুক্ত হইবে। অবিকৃতচিত্ত হইয়া মৈথুন-ক্রিয়া 

সম্পাদন করিবে। যদি মৈথুন-ক্রিয়াকালে চিত্তে বিকৃতি 
উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সম্ভততিপমুহ বিকলাঙ্গ 

হয় ।১৪২-৪৩ 

তুর্্যে নিজ্ষমণং মাসে যষ্টেহন্ন প্রাশনং তথ! | 
চুড়াকর্ম তৃতীয়েহব্দে কাধ্্যং বা কুলধর্মতঃ ॥১৫০ 
সর্বং স্তিয়াং বিমন্ত্রং তু কাধ্যং কায়বিশুদ্ধয়ে । 

বস্ত ন স্থ্যদ্িজন্তৈতাঃ ক্রিয়াশ্চৈব কথঞ্চন ॥১৫১ 

্রাহ্মমুহূর্তে শষ্য হইতে উঠিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা আবস্ত 
করিবে । ূর্ধাদর্শন পর্যন্ত প্রাতঃকাল, নক্ষত্রদর্শন 

হইতেই সীয়ংকাল জানিবে 1১৪৪ 

সকল সময়েই জল পাওয়া 
সন্ধ্যোপাসনা করিবে । 

বিশিষ্টফলদায়িনী হয় ।১৪৫ 

বাহিরে সন্ধোপ।সনা করিলে এ জন্ধ্যোপাসনা 

যাইলে বাহিরে 

বাহিরে উপামিতা সন্ধ্যা 

'দিথ্যাভাষণ, মগ্ভগদ্ধা, দিবামৈথুন ও শুদ্রান্ন প্রভৃতির 
অপবিত্রতা দূর করিয়া পবিত্রতা আনয়ন করে 1১৪৬ 

মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন যে, সূর্যের উদয় ও 
অস্তকালে যখন গগনমণ্ডল তারকাঁবিহীন হইয়৷ সিন্দুরের 
ম্যায় অরুণবর্ণ আভা ধারণ করে, সেই সময়কে ই সন্ধ্যা 
বলিয়া জানিবে ।১৪৭ 

গর্ভাধান-ক্রিয়ার দ্বিতীয়মাসে পুংসবন করিবে। 
ষষ্ঠ বা অস্টমমাসে সীমন্তোন্নয়ন করিবে । বিধি অনুসারে 
শ্রান্ধকাধ্য সম্পন্ন করিয়া জাতকের জাতকর্মণ করিবে। 

ঘ্িজ-সন্তানগণের জন্মদিন হইতে একাদশদ্দিবসে 

নামকরণ করিবে । চতুর্থমাসে নিক্রমণ, বষ্ঠমীসে 
অল্পপ্রাশন ও তৃতীয়বর্ষে চুড়াকরণ করিবে অথবা 

কুলধর্মান্ুনারে চুড়াকর্পণ করিবে । কায়-বিশুদ্ধির জন্য 

দ্্রীসম্তানগণের সকল ক্রিয়াই মন্ত্রহীনভাবে করিবে। যে 



বৃহ পরাশর-প্মৃতিঃ 

স ব্রাত্যঃ সন্ পরিত্যাজ্যে দ্বিজো যন্মাদ্ দ্বিজল্মনামূ। 

মুগ্জমৌর্ণ-শণানাং তু ত্রিৰৃতা রশনা স্মৃতা ॥১৫২ 
কার্পাস-শণ-মেধৌর্ণান্যুপবীতানি বর্ণশঃ | 
পলাশ-বট-গীলুনাং দণ্ডাশ্চ ক্রমশঃ স্মৃতাঃ ॥১৫৩ 

বাষ্প রৌরবং বাস্তমজিনানি দ্বিজম্মনাম্। 
শিরো-ললাট-নাপান্তাঃ ক্রমাদ্দণ্ডাঃ প্রকীতিতাঃ ॥১৫৪ 
অব্রণাঃ সত্বচোহদগ্ধ! উক্তাঃ শুভকরা নৃণাঘৃ। 
গায়্র্যা ত্রিষ্ট,প্জগত্যা ভ্রয়াণামপনায়নয্ ॥১৫৫ 
গায়ত্র্যামবিশেষে৷ বা মুগ্জাদিঘপরেষু চ। 

তসবিতৃস্তাং সবিতৃবিশ্বা রূপাণি বা ক্রমাণ ॥১৫৬ 

ওপনায্বনিকা মন্ত্র বিপ্রাদীনামূদানৃতাঃ | 

ব্রাহ্মণে! বিপ্রগেহেষু নুপন্তেষ্ভমেষু চ ॥১৫৭ 
বৈশ্যো বিপ্র-নৃপেষেষু কুর্ধযাদ্ ভিক্ষাং খ্বরন্তয়ে । 
একান্নং ন দ্বিজোহশ্ীয়াদ্ ব্রঙ্মচারিব্রতে স্থিতঃ ॥১৫৮ 

বালকের এই সমস্ত ক্রিয়া কোনও প্রকারেও 

সম্পন্ন হয় নাই, সেই দ্বিজ-বালক দ্বিজগণের 

সমীপে ব্রীতারূপে পরিগণিত হইয়া পরিত্যাজ্য হইবে । 

শরতৃণ, উর্ণাতঙ্তু ও শণের জ্রিবৃত রজ্ছু এবং কার্পাস, 

শণ) মেষলোম এইগুলি বর্ণানুসারে উপবীত করিবে । 

বর্ণানুক্রমিক পলাশ, বট এবং পীলুবৃক্ষের দণ্ড গ্রহণ 

করিবে । যথাক্রমে কৃষ্ণসার-মবগচর্ম, কুরু-মগচর্শ ও 

ছাঁগচর্ম দ্বার! ব্রাহ্মণাদি বর্ণব্রয়ের উপবীত যুক্ত করিবে। 
ব্রাহ্মণগণের শিরোদেশ পর্যন্ত, ক্ষত্রিযগণের ললাট 

পর্য্যন্ত ও বৈশ্ঠগণের নাসাপধ্যন্ত দণ্ডের পরিমাপ হইবে 
বলিয়া শানে কীপ্তিত হইয়াছে ।১৪৮-৫৪ 

অক্ষত বন্ধলযুক্ত ও অদগ্ধ দণ্ড নরগণের পক্ষে | 
শুভজনক | গায়ত্রী, ভিষ্টপ্ ও জগতী ছন্দঃ পাঠ 
করিয়া ব্রাক্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপনয়ন করাইবে 1১৫৫ 

গায়ত্রী ও মুগ্তাদি অপরগুলিতে কোনও বিশেষ 
নাই, কেবলমাত্র ব্রাহ্ষণ “তশগুসবিতুর্বরেণ্যং, ক্ষত্রিয় 
“তাং সবিতৃঃ ও বৈশ্য “বিশ্বারূপাণি' এইরূপ বর্ণানুক্রমিক 
পাঠ করিবে ।১৫৬ 

আক্মণগণের উপনয়ন-সন্ষন্ধীয় মন্ত্র উত্ত হইয়াছে। 

জানিবে। 

তিক্ষা-প্রীর্থমা করিবে। 

৭৫ 

ভিক্ষাব্রতং দ্বিজাতীনামুপবাসমং ম্মৃতম্। 
প্রতিগ্রহো ন ভিক্ষা স্তান্ন তহ্যাঃ পরপাকতা! ॥১৫৯ 

সোমপানসম। ভিক্ষা অতোহম্্ীত সভিক্ষয়া 
ভিক্ষয় যস্ত ভূপ্জীত নিরাহারঃ স উচ্যতে ॥১৬০ 

ভিক্ষামনভিশস্তেষু স্বাচারেষু দ্বিজেষু চ। 

ভিক্ষেত নিত্যং ক্রমশো! গুরোঃ কুলং বিবর্জয়েৎ॥১৬১ 
স্বলারং মাতরং চাপি মাতৃঘ্মারমেব চ। 

ভিক্ষেত প্রথমাং ভিক্ষাং যা চান্া ন বিমানয়ে 0১৬২ 
ভবতি ভিক্ষাং মে দেহি? “ভিক্ষাং ভবতি দেহি যে?। 
ভিক্ষাং মে দেহি ভবতি” ক্রমেণৈবমুদ্ধাহরেশ ॥১৬৩ 
দ্বাদশাব্দং ব্রতং ধার্যযং ষট্ত্র্যব্দং তু শ্রুতিম্প্রতি। 
আদিত্যাব্দে ত্যজেত্তদ্ বৈ দত্ব! তু গুরুবে বরমূ ॥১৬৪ 

্র্যয়ন্ত ন্নাতকাঃ প্রোক্তাঃ বিষ্াব্রতোপসেবিনঃ | 
বিদ্ভাং সমাপ্য ঘঃ স্ায়াদ্ বিষ্াম্নাতক উচ্যতে ॥১৬৫ 

পপ পচ সী পাপ না ৫, ৮. 

স্বীয় জীবিকার জন্থ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণগৃহে, ক্ষত্রিয় তদপেক্ষা 
উত্তম ক্ষত্রিয়গৃহে এবং বৈশ্য ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই 
উভয়ের গুহে ভিক্ষা করিবে। ব্রহ্ষচারি-রূপে অবস্থিত 
দ্বিজ একজনের নিকট হইতে ভিক্ষা! করিয়া ভোজন 

করিবে না। (ইহার দ্বারা বুঝা! যাইতেছে ষে, ব্রহ্মচারী 
একাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে ভিক্ষ! করিবে )। 
১৫৭-৫৮ 

দ্বিজাতিগণের ভিন্মাব্রত উপবাসতুল্য বলিয়া 

এই ভিক্ষা প্রতিগ্রহ নহে এবং তাহার 
পরপক্ৃত্ব-দোষও নাই। ভিক্ষান্নমভোজন সোমরস- 

পানতুলা বলিয়া সেই দ্বিজ-ব্রন্ষচারী ভিক্ষাবৃত্তি ছারা 
সংগৃহীত অন্ন ভোজন করিবে। ভিক্ষা দ্বারা ধিনি 
ভোজন-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তাহাকে নিরাহার বলে 

অর্থাৎ উপবাসি-রূপে গণ্য করা হয় 1১৫ ৯-৬০ 

অকলঙ্কিত ও স্বকীয় আচারে প্রতিঠিত দ্বিজের 

নিকটে নিত্য ক্রমে ক্রমে ভিক্ষা করিবে, কিন্ত গুরুকুল 

বিশেষভাবে বর্জন করিবে ।১৬১ 

মাতা, ভগিনী ও মাতঘসা--ইহাঁদের নিকট প্রথম 

তন্য যে সকল রমণী ভিক্ষা” 



৭৬ 

লমাপ্য চ ব্রতং যস্ত ব্রতম্নাতক উচ্যতে। 

যজ্ঞং সমাপ্য যঃ স্াতি স দ্বিনামাহভিধীয়তে ॥১৬৬ 

দ্য়ং সমাপ্য যঃ স্বায়া স দ্বিনামাহভিধীয়তে। 
অফ্টেক-ছবাদশাব্দানি সগর্ভাণি দ্বিজম্মনাম্ ॥১৬৭ 

মখ্যকালে। ব্রতস্তৈষ হান্য উক্তে৷ বিপধ্যয়ে | 
দ্বিগুণাব্দেযু কর্তব্যা ক্রমাদ্ুপনতিদ্বিজৈঃ ॥১৬৮ 

হীনগায়ত্রিকা' ব্রাত্য। উক্তকালাদনন্তরম্ 
নাধ্যাপ্যা নৈব চোদ্বাহা! ব্যবহারবিবজিতাঃ 
ন যাজ্য। নার্য্যকার্য্যেষু প্রযোজ্যান্ত ইতি শ্র্তিঃ ॥১৬১ 

সত্ীবন্নিলেণমবন্ত যে নিলেমদেহ-বক্ষলঃ | 

৮ 

উচ্চোরক্কীহনপত্যাশ্চ অদেশ্যাস্তেহপি গহিতাঃ ॥১৭০. 

যেহজঅং বিহিতং কুযু€ঃ প্রাপু,ুস্তে নদা শুভমূ। 

দান করিতে আসিবেন, তাহাদের সম্মান কখনও 

বিন করিবে ন' অর্থাৎ তাহাদের নিকটেও ভিক্ষা 

প্রীর্থনা করিবে 1১৬২ 

“ভবতি ভিক্ষা দেহি মে”, “ভিক্ষাং ভবতি দেহি 

মে” এবং “ভিক্ষাং মে দেহি ভবতি” ক্রমশঃ এইরূপ 

উচ্চারণ করিয়। ভিক্ষা-প্রার্থনা করিবে 1১৬৩ 

দাদশবর্ম যাব এই ব্রত আচরণ করিবে। 

নয়বুসর শর্তি অধ্যয়ন করিবে । দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হইলে 
গুরুকে দক্ষিণা দান করিয়া ব্রত উদ্যাপন করিবে ।১৬৪ 

বিদ্বোপসেবী, ব্রতোপসেবী ও বিষ্া-ব্রতোপসেবী 

এই ব্রিবিধ স্সাতক বলিয়া শানে উক্ত হইয়ীছে। 

ব্রদ্ধচারি-রূপে গুরুর নিকটে অবস্থান করিয়া 

বেদাধ্যয়মন সমাঁপনপুর্ক যিনি স্নান করেন, 

তাহাকে বিষ্ঠান্সাতক কহে। যিনি ব্রত সমাপন 

করত ম্বীন করেন, তাহাকে ব্রত-ন্নীতক কহে। 

য্্জধ সমাপন করিয়া যিমি স্ান করেন, তিনি 

বিষ্যোপসেবী ও ব্রতোপসেবী এই ছুই নামে অভিহিত 

হন ।১৬৫-৬৩৬ 

বিদ্তা এবং ব্রত এই উভয় কাধ্য সম্পন্ন করিয়া 

যিনি ম্লান করেন, তিনিও বিষ্যোপসেবী ও ব্রতোপসেবী 

এই ছুই মাম অভিহিত হন। ঘ্বিজ্গণেয় সগর্ভ নবম 

৮. শাাটাশীশীশি 

'মবার্যয-শাস্ত 

দীর্ঘমায়ুষ্যমদারিদ্র্যং স্থপ্রজান্ত।মরোগিতা! ॥১৭১ 
অগহিতত্বং লোকেহত্র বিছ্ুরনিষিদ্ধকারিণঃ ॥১৭২ 

ক্ষীণায়ুস্তং দরিদ্রত্বম প্রজান্ত রোগিত!। 
গহিতত্বঞ্চ লোকেষু বিছুনিষিদ্ধকারিণঃ ॥১৭৩ 

প্রাতর্বা যদি বা সায়ং নাগ্যাদন্নমনচিতম্। 
নানাগ্ভমানপোশানং শুভ প্রেপ্নদ্বিজন্মনা ॥১৭৪ 

আপোশানং বিন! নাগ্যান্নাগ্যাদক্নমনচিতম্ | 

অনাগ্যং ন দিবা সায়ং শুভমিচ্ছন্ সমশ্তে ॥১৭৫ 
ষোড়শাব্দানি বিপ্রন্তয দ্বাবিংশতিনৃ্িস্য চ। 
চতুবিংশতিরন্যন্ত ব্রাত্যান্ডে স্থ্যরতঃপরম্ ॥১৭৬ 
উপনেয়া ন তে বিপ্ৈর্নাধ্যাপ্যাঃ শুদ্রধমিণঃ। 
ব্যবহার্ধ্যা নৈব যাজ্যা ইতি ধর্মবিদে। বিছুঃ ॥১৭৭ 

এবং দ্বাদশবর্ধ হইল ব্রতগ্রহণের মুখ্য কাল; ইহার 

ব্যতিক্রম ঘটিলে অন্যবিধি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। 

দিগুণ অর্থাৎ সগর্ভ নবম ও দ্বাদশবর্ষের দ্বিগুণ বয়স 
হইলেও ছ্বিজগণ উপনয়ন-ক্রিয়া করিবে ।১৬৭-৬৮ 

পূর্বো্ত কালের পরেও গায়ক্রীহীন ব্রাত্যগণকে 
বেদ অধ্যয়ন ও বিবাহ করাইবে না এবং ইহাদের সহিত 

বিশেষরূপে বাবহার বর্ন করিবে । তাহারা যাজন- 

কর্মের অযোগ্য, এবং আরধ্যগণের অনুষ্ঠেয় কার্যে 
প্রযোজ্য নহে--ইহাই বেদে উক্ত হইয়াছে ।১৬৯ 

যাহাদের মুখমগুল শ্ত্রীগণের মুখমণ্ডলের ম্যায় লোম- 
হীন, যাহাদের দেহ ও বক্ষঃ লোৌমবজ্জিত, যাহাঁদের 

বক্ষ-স্থল উন্নত এবং যাহাদের অপত্য নাই--তাহারা 

এবং ক্ষুদ্র শক্রগণ নিন্দনীয় ।১৭০ 

ধাহারা নিরস্তর শান্সবিহিত কার্য্ের অনুষ্ঠান 
করেন, তাহারা সকল সময়ে কল্যাণ, দীর্ঘজীবন, 

দারিব্র্যহীনতা, স্থশীল অপত্য ও অনাময়তা (রোগশূশ্যতা) 
প্রাপ্ত হন। ধাহার শান্ত্রনি্দিষ্ট নিষিদ্ধ কর্ণ করেন না, 

এই সংসারে তাহার! নিন্দনীয় নহে । ধাহার] শান্তুনি্দিষট 

নিষিদ্ধ কর্ণের অনুষ্ঠান করে, তাহারা অল্লাযুঃ, দরিদ্র, 
অপত্যহীন ও নিন্দিত হয় বলিয়া শাল্সবিদ্গণ বলিয়! 

থাকেন ।১৭১-৭৩ 



বৃহতড পরাশর-স্মৃতিঃ 

স্্রীণামুদ্ধাহ একে বৈ বেদোক্তপাঁবনে! বিধিঃ | 
স্রী-পুংসোর্ষত্র বিশ্যাসম্তয়োরন্যোন্যমুচ্যতে ॥১৯৭৮ 
্বশ্মিন্ যম্মাদ্ বিভতৈ্যষ। পতিং, বিভতি লোহপি তাম্ 
অতো! ভার্্যা চ ভর্তা চেত্যত্র বেদে নিদর্শনণ্ ॥১৭৯ 

পতিবিশতি যজ্জায়াং গর্ভো ভূত্বেহ মাতরমূ 
তন্াং পুনর্নবো ডূত্বা দশমে মাসি জায়তে ॥১৮০ 

জায়োক্তা তেন ভর্ত1 বৈ যাস্যাং জায়তে পুনঃ | 
ইয়মীভবনং ভার্ধ্যা বীজমহ্যাং নিষিচ্যতে ॥১৮১ 

. দেবা উচুর্মনুষ্যাংশ্চ স্বভার্ধ্যা জননী তু বঃ। 

শুভাকাঙক্ষী ছিজ প্রাতঃ ও সায়ংকালে দেবোদেশ্যে 

অনিবেদিত অন্ন ভোজন করিবে না এবং আপোশান- 

কর্ম না করিয়া ভোজন করিবে না।১৭৪ 

আপোশান-কর্ণ না করিয়া 

এবং অনচ্চিত অন্ন ভোজন করিবে না। শুভেচ্ছ্ ব্যক্তি 

দিব।ভাঁগে ও সায়ংকালে অনচ্চিত ভোজ্যদ্রব্য ভোজন 
করিবে না, অঙ্চন। করিয়া তবে ভোজন করিবে 1১৭৫ 

ব্রাহ্মণের ষোঁড়শবর্ষ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশবর্ধ ও বৈশ্যের 
চতুবিংশতিবর্ষ পর্যন্ত উপনয়ন না হইলে অতঃপর তাহারা 

ব্রাত্য-সংহ্কা প্রাপ্ত হয় 1১৭৬ 

প্রা সেই ব্যক্তিদিগকে বিপ্রগণ উপনয়ন প্রদান 
করিবেন না এবং বেদাধ্যয়ন করাইবেন নাঃ কারণ তাহারা 

অব্যবহাধ্য ও অযাজ্য 1১৭৭ 

ভোজন করিবে না 

ভাধ্যাতে জন্মলাভ করেন; 

ণ্প 

আত্মন! জায়তে হ্যাত্ব! সা চৈব পতিতারিণী ॥১৮২ 
ভার্য্যা জায়া জনন্যেষ! ইতি বেদে প্রতিষ্ঠিত । 
যম্মা স ত্রাতি পুন্নান্গে! নরকাৎ পুত্র উচ্যতে 8১৮৩ 
সর্বাং সংস্তিমাহুত্য স যাতি ব্রহ্মণৈকতাম্ ॥১৮৪ 
পিতা জাতম্ত পুত্রস্ পশ্যেচ্চেজ্জীবতে। মুখমূ্ । 
সর্বং তেন ফলং প্রাপ্ত মৈহিকামুদ্ষিকঞ্চ যশ ॥১৮৫ 
কিং দ্রজিনৈস্তীর৭ঘস্তপোভিঃ কিং সমাধিভিঃ | 
পুমাংসঃ পুত্রমিচ্ছধ্বং স বৈ লোকে বদাবদঃ ॥১৮৬ 
প্রান্নোহন্নমম্মিন শরণং হি বাসো 

রূপ্যং হিরণ্যং পশবে! বিবাহাঃ | 

পতি এই পত্ীতে পুনরায় জন্মলাভ করে বলিয়া 
জায়ানামে কিতা হইয়া থাকেন৷ এই ভার্যযাই 

প্রকৃত গৃহ, এই ভাধ্যাতেই পতি বীজ নিষেক করেন। 

১৮১ 

দেবগণ মনুষ্যদিগকে বলিলেন, স্বীয় ভাষ্য 

তোমাদের জননী; আত্মা (পতি) নিজেই স্বীয় 
সেই ভার্ষাই পতির 

উদ্ধারকারিণী 1১৮২ 

এই ভাধ্যা জায়া ও জননীনামে বেদে কীত্তিত। 

৷ পুংশনামক নরক হইতে ত্রাণ করে বলিয়া সে পুত্রনামে 

ধর্মশান্ত্রজ্ঞগণ বলেন যে, ব্রাত্যতা-বশতঃ শৃদ্রধর্ম- অভিহিত হয়।১৮৩ 

সমস্ত সংস্থতি আহরণ করিয়া সে ব্রহ্গার সহিত 

 একত্ব প্রাপ্ত হয়। পিতা জাত জীবৎপুত্রের মুখদর্শন 

স্্রীগণের বেদোস্ত বিবাহই একমাত্র পবিত্র হইবার: 
বিধি। এই বিবাহানুষ্ঠানে স্ত্রী এবং পুরুষ এই উভয়কে. 
পরস্পরের উপর শ্যাম্ত করা হয় ।১৭৮ 

সেইতেতু ভাধ্যা নিজেতে পতিকে তরণ করেন, 
পতিও স্বীয় ধনাদি দ্বার! ভাঁর্যাকে ভরণ করেন বলিয়া 

টভয়েই ভার্্যা ও ভর্তা নামে পরিচিত--ইহাই বেদের | 

এই সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পতি নদর্শন | 

তৃম্বরূপা জায়া-মধ্যে গর্ভ হইয়া প্রবেশ করে এবং ৃ 

সই জায়াতেই পুনরায় নবরূপ ধারণ করিয়া দশম- ' 
সে জন্মলাভ করে ।১৭৯-৮৭ 

করিবেন । পুত্রমুখ দর্শন করিয়া পিতা এঁহিক ও আমুক্িক 
(পারলৌকিক ) সকল ফল প্রাপ্ত হন।১৮৪-৮৫ 

দণ্ডধারণ, অজিন-পরিধান, তীর্থগমন, তপস্যা ও 

সমাধির কি প্রয়োজন? পুরুষগণ পু ইচ্ছা করুক, 

পুত্রই পরিরীণ করিবে-_এসন্বন্বে কোনও তর্ক-বিতর্কই 

নাই। (দগ্ডাদি ধারণ করিলে জীব পরিত্রাণ লাভ 

করিতে পারে বটে, কিন্তু পুত্রলাভ করিলেই যদি 

পরিত্রাণের পথ ম্থগম হয়, তাহা হইলে দগাদি 

ধারণের প্রয়োজন কি? দগাদি ধারণ অপেক্ষা 
পুত্রলাভের অধিক মাহাত্ম্য শীল্ত্রকারগণ কীর্তন 

করিয়াছেন )1১৮৬ 



চর আধ্য-শাখা 

সখা চ যস্তা রুপণশ্চ পুত্রৌ 

জ্যোতিঃ পরং পুত্র ইহাপ্যমুত্র ॥১৮৭ 
সপুণ্যকৃতমো লোকে যস্থ পুত্রাশ্চিরায়ুষঃ | 
বিশেষেণ হি ধর্মজ্ঞাঃ স পরং ব্রহ্ম বিন্নাতি ॥১৮৮ 
পুত্রেণ প্রাপ্যতে ব্বর্গে জাতমাত্রেণ তু গ্রবমৃ। 

তম্মাদিচ্ছস্তি সর্বে হি পশবোহপি বয়াংসি চ ॥১৮৯ 
জাঘায়াস্তদ্ধি জাযাত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ । 
পুত্রস্তাপি চ পুত্রত্বং যক্রাতি নরকার্ণবাণ ॥১৯০ 
স পিতা স তু পুত্রঃ স্যাজ্জায়ৈব হি জনন্যপি। 
ন পুথকৃত্বং বিদুস্তজজ্ঞাশ্চয়োশ্চাহপরয়োরপি ॥১৯১ 

অয়ং হি পস্থাঃ পুরুষস্য তস্থয 
গ্রবং ভবেৎ পুগ্রজন্মেহ যন্থ্য | 

তদ্বীক্ষ্য চোধ্বং পশবে! বয়াংসি 
পুত্রাথিনো মাতরমারুহ্তি ॥১৯২ 

প্রাণবাযু,অন্ন, আঁশ্রায়কেন্দ্র, বস্তু, রজত, হিরণ্য, পণ্ড, 

বিবাহ, সখা, বেদবিহিতযজ্ঞকারী, কৃপণ ও কন্যা 
এই সমস্তই এই সংসারে জ্যোতির্ময় কিন্তু পুত্র ইহলোকে 
ও পরলোকে পরমজ্যোতিঃস্বরূপ। ধাহার পুত্রগণ 
দীর্ঘজীবন লাভ করে, এই সংসারে সেই ব্যক্তি 
পুণ্যকৃদ্গণের অন্যতম । বিশেষতঃ যাহার পুত্রগণ 
ধর্মপরায়ণ, সেই ব্যক্তি পরব্রন্মের সাযুজ্য লাভ 

করেন ।১৮৭-৮৮ 

পুত্র জন্মগ্রহণ করা-মাররই পিতা নিশ্চিতরূপে 
শ্বগলাভ করেন। সেইহেতু পশু-পক্ষিগণও সকলে 
পুত্র ইচ্ছা করে ।১৮৯ 

পতি জায়াতে পুনরায় জন্মলাভ করে বলিয়াই 
জায়ার জায়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নরক-সাগর হইতে 
ত্রাণ করে বলিয়া পুত্রেরও পুত্রত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ।১৯০ 

যিনি পিতা, তিনিই পুত্র এবং জায়াই 

জনিষ্যমানানিচ্ছস্তি পিতরঃ স্বকুলে ুতান্। 
কশ্চিদগত্ব! গয়ায়াং নোহবশ্ঠাং পিগান্ প্রা স্ততি॥ ১৯৩ 

যক্ষ্যত্যন্যোহশ্বমেধেন নীলং ভোক্ষ্যতে গোরৃষমূ | 
এষটব্যং পিতৃভিঃ সর্বং পুত্রেভ্যঃ সকলং ফলম্ ॥১৯৪ 
শুদ্ধঃ শোর্য্যেকচিতো বা প্রাণান্মোক্ষতি সংযুগে। 
দাঁনদো বা কুরুক্ষেত্রে জ্ঞানী বাথ ভবিত্যতি ॥১৯৫ 

জীবতো বাক্যকরণাৎ ক্ষয়াহে ভূরিভোজনাৎ। 
গয়ায়াঃ পিগুদানাচ্চ ত্রিভিঃ পুত্রস্ত পুন্রতা ॥৯৯৬ 
পুচ্ছে শিরসি যঃ শুরুঃ শুক্লায়াল্লোহিতং বপুঃ। 
দেবাগ্যভীষ্টো নীলোহয়মুত্ষ্টঃ পাবনো বৃঘঃ ॥১৯৭ 
রক্তো বা বদি বা শুরুঃ সুবিষাণঃ শুভক্ষণঃ। 

যো ন হীনাতিরিক্তাঙ্গস্তং গোসহিতমুণস্যজেহ ॥১৯৮ 

দুহিতাপি তথ৷ সাধ্বী শ্বশুরয়োরুপান্তিকৎ 

পতিব্রত৷ চ ধর্মজ্ঞ৷ পিত্রোছু্গতিকুন্তবে ॥১৯৯ 

নিশ্চিত পন্থা । সেই পন্থা দেখিয়া পণ্খ-পক্ষিগণও 

পুত্রার্থী হইয়া জায়াতে উপগত হয়।১৯২ 

পিতৃগণ স্বীয় বংশে পুত্রগণের জন্মলাভ আকাগক্ষা 
করেন। পুত্রগণের মধ্যে কেহ অবশ্যই গয়্াধামে 

যাইয়া পিগুদান করিবে, অথবা কেহ অশ্বমেধ-যজ্জ্ 

করিবে, কিংবা কেহ নীলবৃষ উৎসর্গ করিবে । পিতৃগণ 

পুত্রগণ হইতে সকল ফলই ইচ্ছা করিবেন ।১৯৩-৯৪ 
কেহ শুদ্ধাচীর, কেহ বা শৌর্য্যোল্লধিতচিত্ত হইবে, 

কেহ রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিবে, অথবা কেহ দাতা 

হইবে, কিংবা কেহ কুরুক্ষেত্র জ্ঞানী হইবে ।১৯৫ 

জীবিত অবস্থায় পিতার বাক্যপাঁলন; পিতার ম্বৃতাঁহে 

প্রচুর ভোজন করান এবং গয়াধামে পিগুদান এই 
কাধ্যত্রয় যথাঁবিধি সম্পন্ন করিলে পুত্রের পুত্রত্থ প্রতিষ্ঠিত 

ূ হয় ।১৯৬ 

জননী | যে বুৃষের পুচ্ছ ও শিরোদেশ শুক্লবর্ণ, দেহ লোহিত 
পতি ও পত্ীর মধ্যে ভিন্নত্ব না থাকায় সেই ছুইয়ের | বর্ণ, দেবাদির অভীষ্ট এবং পবিভ্রতা-সম্পাদক এইরূপ 

'মধো পৃথক্ত্বও নাই--এই কথা ততসম্থন্ধে অভিজ্ঞগণ । নীলবৃষ উৎসর্গ করিবে ।১৯৭ 
বলেন ।১৯১ রক্ত বা শুর্লবর্ণ, হুন্দরশূঙ্গ, সুন্দরনেত্র, অহীনাঙ্গ 

এই সংসারে যাহীর পুত্র জন্মে, ইহাই তাহার ও অনতিবিক্তাঙ্গ বৃষ গো-সহিত উৎসর্গ করিবে। 



বৃহৎ পরাশর-স্মৃতিঃ শট 

ধঃ পিতা স চ বৈ পুত্রস্তৎলম ছুহছিতাহপি চ| 
পুত্রশ্চ ছুহিতা চৌভৌ পিতুঃ সন্তানকারকৌ ॥২০০ 
ততস্থতঃ পাবয়েদ্ বংশান্ ত্রীন্ বৈ মাতামহাদিকান্ 
দৌহিত্রঃ পুত্রবৎ স্বমুক্তো শান্ত্ৈশ্চ তো সমৌ ॥২০১ 
আধানাদিকসংস্কারাঃ প্রোক্তা যে বৈ দ্বিজন্মনঃ 
কর্তব্যাশ্চ ম্বশাখোক্তাঃ কেচিৎ কুলক্রমেণ চ ॥২০২ 

চত্বারিংশচ্চ তে সর্বে নিষেকাগ্ভাঃ প্রকীতিতাঃ। 

মখদীক্ষ1! চ বিবিধা তৈবান্ত্যেষ্টিকর্ম চ ॥২০৩ 
কুলাচারোহপি কর্তব্য ইতি শাক্বিদে! বিদ্ুঃ | 
দেশাচারস্তথা ধর্ম ইতি প্রাহ পরাশরঃ ॥২০৪ 

অয়ং ছি পরমো! ধর্মঃ সর্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ | 
হীনাচারশ্চ পুরুষে নিন্দ্যো ভবততি সর্বশঃ ॥২০৭ 

কলেশভাগী চ সততং ব্যাধিতোহল্লায়ুরেব চ। 
আচারে ব্যবহারে চ দ্ররাচারে বিপর্ধযঘঃ ॥২০৬ 
০ পপ 

সেই প্রকার শ্বশুর ও শ্রশ্শার উপাঁপনাকারিণী সাধবা, 

পতিব্রতা এবং ধর্মজ্ঞ হৃহিতা পিতামাতার ন্বর্গগমনের 

জন্য এইরূপ কার্যে ব্রতী হইবে ।১৯৮-৯৯ 

যিনি পিতা, তিনিই পুত্র, ছুহিতাও তত্তুল্যা। 

পুত্র এবং ছুহিতা উভয়েই পিতার সন্তানের কারক । 

সেই ছুহিতাঁর পুত্রমাতীমহ, প্রমীতামহ ও বুদ্ধ 
প্রমাতামহ এই তিনপুরুষকে উদ্ধার করে। পুত্র 
যেমন পিতৃলোকগণের স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ, সেইরূপ 

দৌহিত্রও মাতামহাদির ব্র্গপ্রীপ্তির কারণ বলিয়া 
শাস্ত্কাঁরগণ পুত্র ও দৌহিত্র এই উভয়কে সমান 
বলিয়াছেন ।২০০-১ 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাদিগের যে সকল 
গর্ভাধানাদি সংস্কার উক্ত হইয়াছে, স্বীয় শাখোক্ত বিধি 
অনুসারে সে সকল করা কর্তব্য। কেহ কেহ কুল- 

ক্রমানুসারে করিবে 1২৭২ 

সে সমস্ত নিষেকাদি চল্লিশপ্রকার ক্রিয়ার কথা 

শাস্ে কীণ্তিত হইয়াছে । বিবিধ মখদীক্ষা ও আস্তো্ি- 
কর্ণ এইগুলি কুলীচার অনুসারে করাই কর্তব্য বলিয়! 

নৃণামাচরতো ধর্ম? স্তাদধর্ষে বিপধ্যন্াৎ | 
তম্মাদাগ্যেহনুবর্তেত ব্যত্যয়ং তু বিবর্জয়েহ ॥২০৭ 

আচারবস্তো মনুজা লভস্তে 

আয়ুণ্চ বিস্তঞ্ণ স্ুতাংশ্চ লৌখ্যঘৃ 
ধর্মং তথ! শাশ্বতমীশলোকমূ 

অন্রাপি বিদ্বজ্জনপুজ্যতাঞ্চ ॥২০৮ 

বেদাঃ সহাঙ্গৈঃ সপুরাণবিপ্ঠাঃ 
শাক্স্াণি বেগ্তানি চ তদ্বিহীনম্ | 
কুষুর্রন বৈ তান্যপি সংশ্মতানি 
নরং পবিত্রং প্রবদন্তি বেদাঃ ॥২০৯ 

যেহধীতবেদাঃ ক্রিয়য়া বিহীনা- 
জীবন্তি বেদৈর্মন্ুজাধমাস্তান্। 
বেদান্ত্যজেযুনিধনস্ত কালে 
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ ॥২১০ 

শাস্ত্র বলিয়াছেন। পরাঁশরমুনি দেশাচারকেও ধর্ম 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ।২০৩-৪ 

দেশাচার-পাঁলন সকলের পক্ষেই শ্রেষ্ঠ ধর্ষ-_ইহা 
নিশ্চয় বলিয়া জানিবে। 'আচারহীন পুরুষ সকলের 
নিন্দনীয় হয় এবং সে সর্বদা ক্রেশভোগ করে এবং 
ব্যাধিগ্রস্ত ও অক্লাযু হয়। আচারে ও ব্যবহারে দুরাঁচার 

ব্যক্তি সম্পূর্নরূপে সদাঁচার-পরায়ণ ব)ক্কির বিপরীত। 

ধর্মীয় আচার হইতেই মানুষের ধন্ম প্রকাশ পায়; 
ইহার বিপরীত আচরণকে অধর্ম বলে। পেইহেতু 
প্রথমে ধর্মীচরণের অন্ুবর্তন করিবে এবং ইহার 

বৈপরীত্য বর্জন করিবে ।২০৫-৭ 
আঁচারবান ব্যক্তিগণ আমুঃ বিশ, বু সত, সৌধখ্য, 

ধর্ম ও নিতা-ত্রদ্ধলৌক প্রাপ্ত হন এবং সংসারে 

বিদ্বান্গণের পুজার পাত্র হন।২০৮ 
সাঙ্গবেদঃ সপুরাণ বিদ্যা বেদ্ভ ও শান্ত্রসমূহ মানুষকে 

আচারবিহীন করে না। যে ব্যক্তি বেষ্ঠ শান্্রসমূহ 

স্মারণও করেন, বেদ সেই ব্যক্তিকে পবিত্র বলিয়া 
থাকেন ।২০৯ 

যেরূপ পক্ষ জগ্মিলে পক্ষিগণ নীড় ত্যাগ করে, সেইরূপ 



৮* আধ্য-শান 
আচারহীন-নরদেহুগতাশ্চ বেদাঃ 
শোচস্তি কিং নু গতবস্ত ইতি স্ম চিত্তে। 
যম্নোইভবদ্ বপুষি চাস্তা শুভ প্রহীণে । 

স্থানং তদত্র ভগবান্ বিধিরেব শোচ্যঃ ॥২১১ 

কতব্যং যত্বুতঃ শৌঁচং শৌচমুল! দ্বিজাতয়ঃ | 
শোৌঁচাঁচারবিহীনানাং সর্বাঃ স্থ্যররিক্ষলাঃ ক্রিয়া ॥২১২ 
তৎসন্ভিন্বিবিধং প্রোক্তং বাহমাভ্যস্তরং তথা । 
বিশ্নত্রশোধনং বাহ্যং চি্তশুদ্ধিস্তথান্তরম্ ॥২১৩ 

মুস্তিরভ্িরনালস্তং ততকতব্যং দ্বিজাতিভিঃ | 

ভাবশুদ্ধিঃ পরং শৌচমাহুরাভ্যন্তরং বুধাঃ ॥২১৪ 
গন্ধলেপাপহং বাহাং শৌচমাহুর্মনীষিণঃ | 
যস্য পুংসস্ত তচ্ছৌচং শোচৈস্তস্ত কিমন্যকৈঃ ॥২১৫ 

ষে সকল নরাধম বেদ অধ্যকসন করিয়া ক্রিয়া-হীনভাবে 

বেদাবলম্বনে জীবনযাপন করে, মৃত্যুকাল উপস্থিত 

হইলে বেদ সে সকল নরাধমকে ত্যাগ করে ।২১* 

বেদসমূহ আচারহীন নরদেহ-গত হইয়া, “আহা ! 

কি করিয়াছি? কেন এই আচারহীন ব্যক্তির দেহগত 

হইলাম” এইরূপ বলিয়া চিত্তে শোক করেন। “এই 

ব্ক্তির আচারহীন দেহে আমার্দের স্থান হইয়াছে” 

এবিষয়ে বিধান-কর্তী ভগবান্ই একমাত্র শোকের 

পাত্র ।২২১ : 

যত্তপূর্বক শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করা কর্তব্য, কেনন! 

শোচক্রিয়াই দ্বিজাঁতিগণের একমাত্র মূল। শৌচ এবং 
আচারহীন ব্যক্তিগণের সকল ক্রিয়াই নিক্ষল 

হয়।২১২ 
সজ্জনগণ বলিয়া থাকেন যে, সেই শৌচ বাহা ও 

বাঙ-মনো-জলশৌচানি সদা যেষাং দ্বিজন্মনাম্ । 
ত্রিভিঃ শৌচৈরুপেতো! যঃ স স্বর্গে 

নাত্র নংশয়ঃ ॥২১৬ 

স্রিয়ং রিরংস্থর্ছবিণং জিহীষুর্বধং চিকীধুর্মনুজঃ পরস্থ্য | 
বিবক্ষুরত্যস্তমবাচ্যবাচং কথং স শুদ্ধিং সমুপৈতি-" 

শোকাণ্ড ॥২১৭ 

কিং নিক্কামন্থ নারীভিঃ কিং গতাসোশ্চ ভেম্জৈঃ। 
জিতেক্জিযস্ত কিং শৌচৈনিম্কলং মূর্খদানবহ ॥২১৮ 

ন গতিমুর্থদানেন ন তারোহম্ষুনি চাশ্মনঃ | 
তন্মাত্তম্ ন দাতব্যং সহ দাত্রা স মজ্জতি ॥২১৯ 

যথা ভন্ম তথ। মৃর্থে। বিদ্বান্ প্রস্বলিতাগ্রিবহ | 

হোতব্যঞ্চ সমিদ্ধেহগ্রৌ জুহুয়াৎ কো নু ভম্মনি ॥২২০ 

পুরুষের আত্যন্তর শৌচ-ক্রিয়। স্থুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহার 
আর অন্য শৌচের প্রয়োজন কি ?২১৫ 

যে সকল দ্বিজাতির বাক্য, মন ও জলশৌচ সর্বদা 

কর্তব্য বলিয়া শানে উক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 

যিনি পূর্বোক্ত ত্রিবিধশৌচপরায়ণ হন, তিনিই স্বর্গ 

অর্থাৎ স্বর্গভোগ তাহার করায়ত্ঁ-_এবিষয়ে কোনও 

সন্দেহ নাই ।২১৬ 

যে ব্যক্তি পরন্ত্রী রমণ করিতে, পরদ্রব্য অপহরণ 

করিতে, অপরকে বধ করিতে এবং অত্যন্ত অবাচ্য বলিতে 

ইচ্ছুক, সে শৌচ হইতে কি প্রকারে শুদ্ধিপ্রাপ্ত 

হইবে ?২১৭ 

নারী দ্বারা নিফধাম ব্যক্তির (যাহার চিত্তে 

কামরিপুর তাড়না নাই) কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? 

যাহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে, ওঁষধে 

আভ্যন্তর-ভেদে দ্বিবিধ। মল-মুত্রশৌধন বাহ শৌচ এবং ; তাহার কি প্রয়োজন? জিতেক্দ্িয় ব্যক্তির শৌচের 
চিত্তশুদ্ধি আস্তর শৌচ 1২১৩ র প্রয়োজন কি ? যেরপ মুর্খ ব্যক্তিকে দান করিলে এ 

দ্বিজগরণ মৃত্তিক! ও জল দ্বারা অনলসভাঁবে বাঁহশৌচ | দান নিষ্ষল হয়, সেইরূপ জিতেক্দ্রিয় ব্যক্তির শৌচ- 
করিবে । বুধগণ বলেন যে, ভাবশুদ্ধিই পরম আত্যন্তর | ক্রিয়াও নিক্ষল হয়।২১৮ 
শ্োঁচ ।২১৪ ূ যেরূপ জলে প্রস্তরের পরিজ্রীণ হয় না, সেইরূপ মুর্খ 

মনীধিগণ বলেন,-_স্ুগন্ধত্রব্য লেপন করিয়া ব্যক্তিকে দান করিলে দাতারও উত্কৃষ্ট গতিহয় না। সেই- 

মল-মুত্রাদির দুর্গন্ধ বিনষ্ট করাই বাহ্শৌচ। যে হেতু মূর্খ ব্যক্তিকে দান করিবে না) ধদি দান করে, তাহা 



বৃহৎ পরাশর-ম্মৃতিঃ 

যথা শৃদ্রস্তথা মূর্খ শুদ্রশ্চ ভম্মবস্তথা | 
শৃর্রেণ সহ সংবাসং মূর্খে দানং বিবর্জয়েশ ॥২২১ 
গ্রহীতা! ঘে। ন চেদ্ বিদ্বান তদ্দাত। গ্রাহকো যথা । 
আত্মানং তারয়েম্সৈব নদীং বৈতরণীং দ্বিজঃ ॥২২২ 
যে মুর্খো বিশদাচারঃ ষট কর্মীভিরতঃ সদা । 

স নয়ন্ স্বর্গমান্সানং বৃদ্ধাংশ্চৈব ন পীড়য়েশ ॥২২৩ 
নবিদ্ধা ন তপো! যন্থ হাদত্তে চ প্রতিগ্রহম্ । 

নিপাতয়ন্ স দাতারমাত্মানমপ্যধো নয়েছ ॥২২৪ 

হেম-ভূমি-তিলান্ গাণ্চ অবিদ্বানাদদাতি যঃ। 
ভশ্মীভবতি মোহঙ্ছায় দাতুঃ স্তামিম্ষলঞ্চ তৎ ॥২২৫ 

তম্মাদবিদ্বাম্নাদগ্যাদল্পশোহপি প্রতিগ্রহব্। 

বিষতত্ত্রীপরিজ্ঞানী বিষেণাল্পেন নশ্যাতি ॥২২৬ 

হইলে, মুর্খ গ্রহীতাও দাতার সহিত নরকে নিমভ্ভিত 

হয় 1২১৭৯ 

ভন্মে হোম করিলে যেরূপ ফল হয় না, মুর্খকে দান 
করিলেও সেরূপ ফল হয় না, কেনন! শান্সে উক্ত আছে 

যে, প্রস্বলিত অগ্নিতে হোম করিবে, ভস্মে হোম 

করিবে না। বিদ্বান ব্যক্তি প্রন্থলিত অগ্রিশ্বরূপ এবং 

মুর্খ ভম্মন্বরূপ | এইহেতু মূর্খকে দান করিবে না ।২২৭ 
শূত্র যে প্রকার দানগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র নহে, 

মুর্খও সেই প্রকার। শুত্র হোমাযোগ্য ভস্মতুল্য। শুত্রের 

সহিত বাস ও মূর্খকে দান বর্জন করিবে ।২২১ 

যে গ্রহীতা দে যদি বিদ্বান না হয়, তবে মেই 

দাঁত! গ্রাহকের ম্যায় নিজকে বৈতরণী নদ্দী ত্রাণ করায় 

না। ঘযেব্যক্তি মুর্খ হইয়াও শান্ত্রবিহিত আচার পালন 

করে এবং সর্বদ। ছ্বিজোচিত ষট্কর্ষে রত থাকে সে 

স্বর্গ গমন করে, অধিকন্ত শ্রেষ্ঠদিগের পীড়াদায়ক হয় 

না।২২২-২৩ 

যাহার বিষ্ভা নাই এবং তপস্যাও নাই, মে ষদি 

কোনও দাতার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করে, তাহা 

হইলে সে দাতাকে অধ্পতিত করিয়া নিজেও 

অধোগামী হয়।২২৪ 

ঘে অবিত্বান্ ব্যক্তি স্বর্ণ, ভূমি, তিল ও গো-দান 
১১ 

৮৪ 

সর্বং গবাদিকং দানং পাত্রে দাভব্যমচিতম্ | 
বিদ্বপ্ভির্ন ত্বপাত্রে তু গতিমিচ্ছপ্তিরাত্মনঃ ॥২২৭ 
হস্তি কৃষ্ণাজিনাগ্যাস্ত গহিতা৷ যে প্রতিগ্রহাঃ | 
পদ্ বিপ্রাস্তান্ন গৃহীয়ুগুর্হ্থানাস্ত্ পতস্তি তে ।২২৮ 

কৃষ্ণাজিন প্রতিগ্রাহী হয়ানাং শুক্রবিক্রয়ী | 
নবশ্রাদ্ধাস্তয যে ভোক্তা ন ভূয়ঃ প্ুরুষো ভবে ॥২২৯ 

ঘো গৃহাতি কুরুক্ষেত্রে গ্রামং গাং ছ্বিমুখীং গজম্ |: 
নবশ্রাদ্ধান্নভূগ. যশ্চ বজ্জ্া নির্মাল্যবদ্ দ্বিজাঃ ॥২৩০ 

এতে যান্ত্যন্ধতামিত্রং যাবন্ মনুসহতজকম্ ॥২৩১ 

বিষ্কোশ্চ বহ্েশ্চ রবেশ্চ জাত 
পৃথ্ণী চ রাজ্জশ্চ মুনীশ গৌশ্চ | 

কালে শ্তপাত্রে বিধিন। প্রদত্ত 
প্রাপ্পোতি লো কত্রয়মে তছুক্তম্ ॥২৩২ 

গ্রহণ করে, সে দ্রুত ভশ্মীভূত হয় এবং দাতার সে দান 
সম্পূর্ণরূপে নিক্ষল হয়।২২৫ 

সেইহেতু অবিদ্বান্ ব্যক্তি অল্পপরিমীণ প্রতি গ্রহও 

করিবে না, করিলে তাহার অধঃপতন স্থনিশ্চিত। 

যেমন বিষক্রিয়া-সম্বন্ধে যাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, 

সে যেরূপ মল্লবিষ দ্বারা বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অবিদ্বান্ 

ব্যক্তি অল্প প্রতিগ্রহ করিলেও বিনষ্ট হইবে। মুক্তিকামী 
বিদ্বানগণ গো আদি সমস্ত দানীয় প্রব্য অর্চনা করিয়া 

যোগ্যপাত্রে দান করিবেন, কখনও অপাত্রে দান 

করিবেন না ।২২৬-২৭ 

হস্তী ও কৃষ্ণসার-মৃগ প্রভৃতি যে সকল গহিত 

প্রতিগ্রহ-দ্রব্য বলিয়! শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সদ্বিপ্রগণ 

তাহা গ্রহণ করিবেন না; যদি গ্রহণ করেন, তাহা 

হইলে তাহারা অধঃপতিত হইবেন ।২২৮ 

কষ্ণজসার-মুগ-প্রতি গ্রীহী, অশ্বসমুহের শুক্র-বিক্রেত' 

এবং নবশ্রীন্ধের ভোক্ত! প্রনরায় আর মনুষ্যদেহ 

প্রাপ্ত হয় না ।২২৯ 

যে সকল ব্যক্তি কুরুক্ষেত্র গ্রাম, গর্ভবতী গো ও 

হস্তী গ্রহণ করে এবং নবশ্রীর্ষের অন্ন ভোৌজন করে, 

সেই সকল ব্যক্তিকে দ্বিজগণ নিল্মীলোর যায় বর্জন 

করিবে ।২৩* 



৮২ 

বেদবিদ্ধান সদাচারঃ সদা বসতি সঙ্গিধো | 

ভোঁজনে চৈব দানে চ বর্জনীয়ো ন সত্তমৈঃ ॥২৩৩ 

অত্যাসম্নানধীয়ানান্ ত্রাহ্মণান্ যো ব্যতিক্রমেশু। 
ভোজনে চৈব দানে চ হিনস্ত্যানগুমং কুলমূ ॥২৩৪ 

অনুচোহপি নিরাচারাঃ প্রতিবাসনিবাসিনঃ | 
অন্যত্র হব্য-কব্যাভ্যাং ভোজ্যাঃ স্তর্যরুণ্সবাদিষু ॥২৩৫ 

প্রোক্ত-প্রতিগ্রভাভাবে প্রাণ্তায়াং বৃহদাপদি। 

বিপ্রোহশ্ন্ প্রতিগুহন্ বা যতস্ততোহপি 
নাধভাক্ ॥২৩৬ 

গুর্বাদিপোষ্যবর্গার্থং দেবাছ্যর্থঞ্চ সর্বতঃ | 

প্রত্যাদগ্াদ্ দ্বিক্তাগ্রস্ত ভূত্যর্থমাত্মনোহপি চ ॥২৩৭ 

সহ মন্ব (কালের পরিমাণ ) যাব এই সকল 

গ্রহীত্গণ ও ভোক্ত্গণ, অন্ধতামিত্রনীমক নরকভোগ 

করে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! বিষু, বহি ও রবি হইতে 

উৎপন্ন পৃথী ও রাঁজীর গে! যথাকাঁলে ধোগ্যপাত্রে বিধি 
অনুসারে প্রদত্তা হইলে দাতা ত্রিলোক প্রাপ্ত হন,_ইহা 

শান্ত্রে উক্ত হইয়াছে ।:৩১-২৩২ 

ঘদি বেদবিষ্ঠায় বিদ্বান ও সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তি 

সর্বদা নিকটে বাস করেন, তাহা হইলে সজ্জনগণ দান ও 

ভোজনকালে ীহাকে বর্জন করিবেন না ।২৩৩ 

বেদাধায়নরত অতিসন্গিহিত ব্রাহ্ধণগণকে যিনি 

ভোজন ও দানকাঁলে ব্যতিক্রম করেন অর্থাৎ নিয়মিত 

ক্রমের অন্যগ। করেন, তিনি স্বীয় সপ্তমকুল পর্য্যন্ত বিনষ্ট 

করেন 1২৩৪ 

যাহীরা বেদ অধায়ন করে নাই এবং আচীারহীন, 

তাহারা যদ্দি প্রতিবেশী হয়, তাহা হইলে উৎসবাদি 

বাপারে তাহাদিগকে ভিন্নস্থানে হব্য-কব্যাদি দ্বারা 

ভোজন করাইবে 1২৩৫ 

কথিত দানগ্রহণের জন্য প্রতিগ্রাহীর অভাব হইলে 
এবং মহাবিপগুকাল উপস্থিত হইলে ব্রাঙ্গণ সেই দান 

গ্রহণ ও অল্লাদি ভোৌজন করিয়া অধোভাগী হইবেন না । 

গুরু আপ্ি পোষ্যবর্গ, দেবতা প্রভৃতি এবং নিজের 

আধ্য-শাস্ 

দধি-ক্ষীরাজ্য-মাংসানি গন্ধ-পুষ্পাহঘু-মৎস্যকান্। 
শয্যাসনাশনং শাকং প্রত্যাখ্যেয়ং ন কহিচিৎ ॥২৩৮ 
অপি দুক্কতকর্মভ্যঃ সমাদগ্যাদযাচিতম্ । 

পতিতাদিস্তদন্য্েভ্যঃ প্রতিগ্রাহামসংশয়ম্ ॥২৩৯ 

শক্তং প্রতিগ্রহীতুং যেো৷ বেদবৃত্তঃ স্রসংবৃতম্। 

লভ্যযানং ন গৃহাতি স্ব্গস্তস্াল্লকং ফলম্ ॥২৪০ 

প্রতিগ্রহম্বণং বাপি যাচিতং যো! ন হচ্ছতি। 
তৎকোর্টিগুণগ্রান্তাহসৌ মতো দাসত্বযুচ্ছতি ॥২৪১ 

দাতা চ ন ম্মরেদ্দানং প্রতিগ্রাহী ন যাচতে। 
উতভৌ তো নরকং যাতৌ দাতা চাপি প্রতিগ্রহী ॥২৪২ 

অপাত্রস্ত হি যদ্দত্রং দানং স্বল্পমপি দ্বিজাঃ | 

গ্রহীত৷ তত্ক্ষণাদ্ যাতি ভ্মত্বং চাপ্যবারিতঃ ॥২৪৩ 

ভরণপোধণের জন্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সকলের নিকট 

হইতে প্রতিগ্রহ করিবেন ।২৩৬-৩৭ 

দধি, ক্ষীর, ঘৃত, মাংস, গন্ধ, পুপ্প, জল, মৎস্য, 

শা, আপন, ভোজ্য ও শাক কখনও প্রতাখ্যান 

করিবে না ।২৩৮ 

দুক্কাধ্যকারিগণের নিকট হইতে অধাঁচিতভাঁবে 

প্রতিগ্রহ করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠও পতিত ইত্যাদি সংজ্ঞা প্রাপ্ত 
হয়। এতন্ডতিম্ন ব্যক্তিগণের নিকট হইতে নিঃসংশয়ে 

গ্রতিগ্রহ করিবে ।২৩৯ 

বেদবিষ্ঠা-পারঙ্গত যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করিতে সমর্থ 

হইয়াও লভ্যমান উত্কুষ্টগুণারৃত বস্তু গ্রহণ করে না, 
স্বর্গ তাঁহাকে অল্পমাতর ফল প্রদান করে ।২৪০ 

খণগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি উত্তমর্ণ কর্তৃক যাচিত 

হইয়াও উত্তমর্ণের প্রীপা প্রত্যর্পণ করে না, সে গৃহীত 
খণের কোটিগুণ খণগ্রস্ত হইয়া! দেহাবসানে দাসত্ব প্রাপ্ত 
হয় ।২৪১ 

দাতা দান করিয়া দানের কথা স্মরণ করিবে না; 

প্রতিগ্রহীতা দানলাভের জন্য যাঁচ্া করিবে না। যদি 

উভয়ে ধথাক্রমে স্মরণ ও দীনলাভের প্রার্থনা করে, তাহা 
হইলে দাতা ও প্রতিগ্রাহী উভয়েই নরকগামী হয়।২৪২ 

শাস্ত্র যাহাকে দানের ঘোগ্যপাজ্র বলিয়া নিশ্চয় 

করেন নাই--এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে অল্লমারও 



বৃহত পরাশর-স্মৃতিঃ 

ব্দস্তি কবয়ঃ কেচিদ্দান-প্রতিগ্রহে প্রতি । 
প্রত্যক্ষলিঙ্গমেবেহ দাভৃ-যাচকয়োরতঃ ॥২৪৪ 

দাতৃহন্তো ভবেদুধ্ব€ গ্রহীতুশ্চ ভবেদধঃ | 
দাতৃ-মাচকয়োর্ডেদে। হ্তাভ্যামেব সুচিতঃ ॥২৪৫ 
ুন্তাদীনাং চতুর্ণাঞ্চ যথা নিন্দিতভূপতেঃ 
ন বিদ্বান্ প্রতিগৃহীয়া প্রতিগৃহন্ ব্রজত্যধঃ ॥২৪৬ 
দুষ্টা দশগুণং পুর্বাৎু সুনী চক্র্যথ মগ্তরুৎ । 
বেশ্যা নিষিদ্ধনৃপতিঃ প্রতিগ্রহে পরঃ ক্রমাৎ ॥২৪৭ 
পরপাকং বৃথা মাংসং দেবানামপি দু্িতমৃ। 
অন্ুপাকৃতমাংসঞ্চ নাগ্যঞ্চ লশুনাদিকম্ ॥২৪৮ 

ন ভোক্তব্যমভোজ্যান্নং কন্দ-মুলাদিকঞ্চ যত, 

ন পাতব্যমপ্যেঞ্চ দ্বিজৈরত্যন্তগহিতম্ ॥২৪৯ 

দান গ্রহণ করিয়া দ্বিজ অবাধে তণ্ক্ষণাত ভন্মত্ব প্রাপ্ত 

হয়।২৪৩ 

এইহেতু বিজ্ঞগণ দান ও প্রতিগ্রহের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, দাতা ও গ্রহীতার । 
মধ্যে ইহাই প্রত্যক্ষ চিহ্ন যে, দাতার হস্ত উর্ধে থাকে 
এবং গ্রহীতার হস্ত নিন থাকে ; দাতা ও গ্রহীতার হস্ত- 

সত্যং যুক্তং সদা ব্রয়াচ্ছনৈর্ধর্মং সমাচরে । 
ঘমান্ সনিয়মান্ কৃর্ধ্যাদ্ গাহস্থ্যং ব্রতমাচরন্ 1২৫০ 

মাতৃঃ পিতৃনুপাধ্যায়ান্ গুরূন্ বিপ্রান্ নদাহচয়েত। 
এতান্ শ্রেষ্ঠাংস্তথ চান্যান্সিত্যং বিপ্রাভিবন্দনমূ ॥২৫১ 
দমং সেবেত সততং দানং দগ্যাচ্চ সর্বদা । 

দয়াঞ্চ সর্বদা কুর্ধ্যাৎ তথ্বিনা নরকা শ্রয়ঃ ॥২৫২ 

দাম্যন্ স সর্দাত্বানং মনোদাম্যং সদা দ্বিজৈঃ 
দয়প্বমিতি চৈবৈষাং শ্র্তিরবাজননেয়িকী ॥২৫৩ 

মরি কারকং কৃর্ধ্যাৎ স্তনযিতুধ্বনিং দিবি । 
দদেদ্ বৈণত দমং দানং দয়ামিতি চ শিক্ষয়ে ॥২৫৪ 

রলা রসৈ: সমা গ্রাহা দেয়া অপি চ নান্তাথা | 
ন রসৈলৰণং গ্রান্াং সমতে। হীনতোহপি বা ॥২৫৫ 

। হয় নাই-_তাদুশ পশুমাংস ) এবং রগুনম প্রভৃতি ভোজন 

করিবে না ।২৪৭-৪৮ 

দ্বিজগণ অভোজ্য 'মন্ন এবং কন্দমূল হইতে উৎপন্ন 

৷ ফলাদি ভোজন করিবে না, এবং অত্যন্ত গিত অপেয় 

বন্ত পান করিবে না।২৪৯ 

সর্ব] সত্য ও যুক্তিযুক্ত কথা বলিবে এবং ধীরে ধীরে 

দ্বয়ের যথাক্রমে উর্ধে ও নিন্সে শ্বাপন দ্বারাই দাতা ও : ধর্ধীচরণ করিবে । গাহস্থযব্রত আচরণ করিয়া যম, নিয়ম 

গ্রহীতার মধ্যে ভেদ সচিত হইতেছে ।২৪৫ 

বিদ্বান ব্যক্তি নিন্দিত-ভূপতি হইতে দানগ্রহণ। 
করিবে না; যদি এই বিধি লঙ্ঘন করিয়া! দানগ্রাহণ করে, রি িরিকোনিতা জিরার 
তাহা হইলে সেই বিদ্বান ব্যক্তি অধোগামী হয়। | 

নিন্দিত ভূপতিসম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ নিষেধ উক্ত হইয়াছে, 
সেইরূপ সূনী আদি নিম্সোক্ত চারব্যক্তি হইতেও দান 
গ্রহণ করিবে না ইহাই শানে উক্ত হইয়াছে ।২৪৬ 

পূর্বোক্ত নিন্দিত দাতৃগণ অপেক্ষা সূনী, মদ্য প্রস্তত- 
কারী, চত্রী ও বেশ্টা এই চারজন এবং নিম্দিত নৃপতি 
প্রতিগ্রহ-কার্য্যে ক্রমান্থয়ে পর পর দশগুণ দোষপ্রাপ্ত। 

পরকৃত পক্ষান্ন, বৃথা মাংস (যাহা! দেবতোদেশ্ঠে 
নিবেদিত হয় নাই), দেবতাদিগের নিকটেও দূষিত 
অনুপাকৃত মাংস (যে পশুকে সংক্ষারপূর্ক বধ কর 

সমূহকে দমন করিবে এবং 

প্রভৃতি অভ্যাস করিবে ।২৫০ 

মাতা, পিতা, উপাধ্যায়, গুরু, বিপ্র প্রভৃতিকে 

ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণকে জর্দা বন্দনা করিবে এবং 

সর্ধদ] দমগ্ডণের সেবা করিবে অর্থাত বহিরিজ্ধিয়- 

সর্ধ। দান করিবে; 

সর্বদা জীবমাজে দয়াও করিবে । ইহার অন্যথা! করিলে 
নরকবাস হইবে 1২৫২ 

দ্বিজ সর্বদা আত্মা ও মনকে দমন করিয়া পূর্বোক্ত 

গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদিগের মিকট 'আপনি আমাকে দয়া 

করুন' এইরূপ প্রর্থন! করিবে, ইহা বাজসনেয়িকী 
শ্রুতিতে উদ্ত আছে। (যজুর্বেদের অংশ বিশেষের নাম 
বাজসনেয়ী )1২৫৩ 

মেঘ যেরূপ আকাশে তিনপ্রকার ধ্বনি করে, 
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তিল! অপি সম! দেয়! ধান্যৈর্যৈদ্বিজাতিভিঃ 
প্র্ীভ্যা নৈব যাস্েযু ভ্রয়ুরেতম্মনীষিণঃ ॥২৫৬ 
তিলবৎ সর্ববস্তনি লক্োনি দ্বিজাতিভিঃ | 

অপ্রপীভ্যানি যন্ত্রেযু জয়ুরেতম্মনীষিণঃ ॥২৫৭ 

বিক্রয়ব্যপদেশেন দুগ্ধ-দধ্যাদিসপিষাম্ । 

শুশ্রাধ্ান্ন তিরক্ৃ্ধ্যাদুপাস্ান্নাবধীরয়ে ॥২৫৮ 
লোভাত কৃর্য্যাদ্ দ্বিজন্মা ঘঃ স তু শুদ্রসমস্ত্র্যহাৎ 
ন নিন্্যাচ্চ সমভ্যর্যান্ন বিক্রীণীত গহিতান্ ॥২৫৯ 
অদেয়ানি ন বৈ দগ্যাঁদত্যাজ্যানি ন বৈ ত্যজেৎ | 
অভাষ্যাক্লৈব ভাষেচ্চ হীনাঙ্গাগ্যাংশ্চ ন ক্ষিপেশ ॥২৬০ 

ন সংবদেচ্চ পিত্রাছৈ? পতিতা্যোর্ন নংবিশেৎ | 
ন মতিং নীচবর্ণায় দগ্যাঢুচ্ছিষ্টমেব চ ॥২৬১ 

( মেঘ ধ্বনিত্বারা দম, দাঁন ও দয়ারূপ ত্রিবিধগুণের সুচন। 

মতিং শুদ্রস্য যে দগ্যাদ্ যশ্চৈনং পযুর্পাঁসতে 
ন কিঞ্চিত্স্ত চাখ্যেযং ব্রতাদি-নিয়মাদিকমূ ॥২৬২ 

আচক্ষাণস্ত তদ্র্ম নরকাগ্রো প্রপচ্যতে | 

নাগ্যাদন্নং নিষিদ্ধস্থং স্বপ্যাদ্ বা নার্ধরাত্রিষু ॥২৬৩ 

বেদবিষ্ঠাবিতানানি বিক্রীণীত ন কহিচি । 
নাপত্যানি রলাগ্ভানি ভূবৃত্তিং চায়ে সতি ॥২৬৪ 

নাপঃ পিবেৎ স্বপাণিভ্যাং ন চ কণু,তিকৃপ্ভবেৎ | 

বিদিক্-প্রত্যগ, উদগ্রস্ত শয়ীতাহ্ছি ন সন্ধ্যয়োঃ ॥২৬৫ 
পাদুকাদি চ পালাশং ন বৃক্ষাদিনিকৃন্তনমূ । 
নোতস্যজ্যং ীবনাগ্যঞ্চ কদাচিদ্ বৈ গবাদিষু ॥২৬৬ 

পঞ্ভ্যাং স্পৃশ্যাং গবাগ্ং নো নোচ্ছিষ্টং ন চ তদগতিঃ। 
ন লঙ্ঘ্যং বস-তন্ত্র্যাদি বাষ,গ্র্যোর্নাস্তরা গতিঃ ॥২৬৭ 

যে দ্রব্য দানযোগ্য নহে-_-তাহ দান করিবে না, 

করে) সেইরূপ দম, দাঁন ও দয়া এই তিনটিও শিক্ষা যাহা পরিত্যাজ্য নহে--তাহা পরিত্যাগ করিবে না, 
করিবে 1২৫৪ 

রসের পরিবর্তে সমপরিমাণ রস গ্রহণ ও প্রদান 

করিবে । ইহার অন্যথা করিবে না। কিন্তু কখনও 

রসের পরিবর্তে লবণ গ্রহণ করিবে না, তাহা উতকুষ্টই 
হউক আর নিকুষ্টই হউক ।২৫৫ 

দ্বিজাতিগণ অন্য ধান্যের সহিত সমপরিমাণ তিলও 

প্রদান করিবে । সেইগুলি যন্ত্র্বারা প্রপীড়িত করিয়া 

দিবে না-মনীধিগণ ইহাই বলিয়াছেন।২৫৬ 

মনীযিগণ ইহাও বলিয়াছেন যে, ছিজাতিগণ 
তিলের ন্যায় সকল নেহযুক্ত পদার্থ প্রপীড়িত অর্থাৎ | 

র্শীকৃত না করিয়াই যত্বপূর্বক প্রদান করিবে 1২৫৭ 
হুগ্ধ, দধি, ঘুত প্রভৃতির বিক্রয়চ্ছলে সমাগত ব্যক্তির 

কথ! ইচ্ছাপর্বক শ্রবণ করিবে, তাহাকে কখনও তিরস্কার 

করিবে না। উপকার প্রত্যাশায় তাহার অন্ুবর্তন 
করিবে, কোনও প্রকীরেই অবজ্ঞা করিবে না।২৫৮ 

কোনও ছ্বিজ যদি লৌভবশতঃ তিনদিন দুগ্ধ, দধি, 

বত প্রভৃতি বিক্রপপ করে, তাহা হইলে সে শৃড্রতৃল্য 
হয়, লুতরাং ব্রাহ্মণ ছুগ্ধাদি বিক্রয় করিবে না। ছুগ্ধাদি 

বিক্রয়রত গঞ্থিত জনগণকে নিন্দাও করিবে না, সমাদরও 
করিবে না ।২৫৯ 

যাহা বক্তব্য নহে-_তাহা বলিবে না, এবং হীনাঙ্গদিগকে 
পরিত্যাগ করিবে না ।২৬০ 

পিত্রাদি গুরুস্থানীয়গণের সহিত অবিনীতভবে 

কথা বলিবে না। পতিত প্রাভৃতির সহিত একাসনে 

উপবেশন করিধে না। নীচবর্ণ ব্যক্তিগণকে জ্ঞানদান 

করিবে না এবং উচ্ছিষ্টদ্রব্য প্রদান করিবে না ।২৬১ 

যে বাক্তি শুদ্রের আচরণে আত্মবুদ্ধি নিবেশিত 

করে এবং শুদ্রের প্রতি সেবা-পরায়ণ হয়, সেই ব্যক্তি- 
সম্বন্ধে ব্রত-নিয়মাদি কিছুই বন্তবা নাই। যিনি এইরূপ 

ব্যক্তিকে ধর্মোপদেশ করেন, তিনি নরকাগ্রিতে দগ্ধীভূত 
হন। নিষিদ্ধ স্থানের অন্ন ভোজন করিবে না, অদ্ধরাত্রে 

নিদ্রাগত হইবে না, বেদবিগ্ঠাবিস্তারক গ্রন্থাদি কখনও 

বিক্রয় করিবে না। সম্তান থাকিলে সন্তান, রসাস্ঠ 
দ্রব্য এবং জীবিকানির্বাহের ভূমি বিক্রয় করিবে 
না ।২৬২-৬৪ 

হস্তদ্বয় দ্বারা অর্থাৎ অঞ্জলি করিয়া জলপান 

করিবে না, সর্ধদ1 কণুয়ন-পরায়ণ হইবে না । ঈশান, বাযু$ 
অগ্সি ও নৈঞ্চতকোণের দিকে এবং পশ্চিম ও উত্তরদিকে 

মস্তক রাখিয়। দিবসে প্রাতঃ ও সায়ংসঙ্থ্যায় শয়ন 
করিবে না ।২৬৫ 
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ন দ্বয়োবিপ্রয়োর্নাগ্ন্যোঃ সৌরভেয্যোঃ পতি-জ্িয়োঃ | জ্যেষ্ঠেম্্রচাপ-ভদ্রীষ্ঘা! মূলনান্সা ন নির্দিশেৎ 
বিপ্রাঞ্র্যোবিপ্রপিগডানাং নোগ্রোক্ষোধিষুঃ- (ইন্দ্রচাপং ধয়ন্তী গৌর্ন খ্যাতব্যে পরস্য তে) ॥২৭৩ 

তাক্ষয়োঃ ॥২৬৮  বজরেদ্ধাবনং চৈব পাদয়োঃ কাংস্তভাজনে | 
সৌরভেয্যোর্জলাগ্ন্যোশ্চ মাহেয়ী-জলযোরপি | পৈশুন্ং মর্মভেদঞ্চ ন বদেন্ শ্রেচ্ছভাষিতম্ ॥২৭৪ 
ভানু-ব্যোমাদিকানাং€) তু ন কৃর্ধ্যাদস্তরা গতিমৃ।২৬৯| প্রারৃতঞ্চ কুশান্জাণি পাষগুং হৈতুকানি চ। 
ভোজনাদিষু নাসক্তাং পশ্যোন্ন বিগতাংশুকাম্ | ন শ্রোতব্যানি বিপ্রেণ যাতনাকারণাঁনি চ ॥২৭৫ 
ন গচ্ছেৎ, স্ত্রীং রজোধুক্তাং ন চাশ্ীয়াতয়া সহ | ন করং মস্তুকে দগ্াম্মস্তকং ন করে তথা । 
ন গচ্ছে স্ত্রাং রোগযুক্তাং প্রস্থপ্যান্ন তয়া সহ ॥২৭০ নজানুনোঃ শিরো ধার্য্যং নাহপ্রারৃতশির! ভ্রমেত॥২৭৬ 
উত্তরীয়ং বিনা নৈব ন নগ্নোহধঃ শয়ীত চ। বৈণাশ্চ বদ্ধাশ্চ কদর্ধ্যচোরাঃ 
ন গেহে চৈব মার্গাদে। ন নিষিদ্ধককুব মুখঃ ॥২৭১ ক্লাবাভিশস্ত৷ গণিকা তু যা চ। 
নোপগঙ্গং স্বরার্চাদি ন চ বিষ্ঠাগৃহান্তিকে । যো বৃদ্ধজীবী গণদীক্ষক! যে 

অতিকালাতিযানে চ শুভমিচ্ছন্ বিবর্জয়েৎ ॥২৭২ তেষাং ন ভোজ্যং হাশনং দ্বিজাতৈঃ ॥২৭৭ 

পলাশকাষ্ঠনিক্মিত পাদুকা ব্যবহার ও বুক্ষাদি ছেদন না। শুভেচ্ছ ব্ক্তি কাল ও যাঁন-অতিক্রম বর্জন 

করিবে না। থুথু প্রভৃতি কখনও গো আদি পশুদেহে করিবে ।২৭১-৭২ 
নিঃক্ষেপ করিবে না ।২৬৬ জেন্টের নাম ধরিয়া ডাকিবে না, কোন অঙ্গ বক্র 

সস $ | 

উচ্ছিষ্ট-স্থান দিয়া গমন করিবে না। বস ও তন্ত্র | হঠাৎ কোন গহিত কর্ণের জন্য কাহাকেও উনি ভিন্র 
| -ইত 

( বন্ধন-রজ্জু ) প্রভৃতি লঙ্ঘন করিবে না, বায়ু ও অগ্থি- টর কাজেই কৌন দোষ হইবে না-ই টা স্থলে 

কোণের ম্ধ্যদিয়া গমন করিবে না ।২৬৭ ভদ্র' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিবে না এবং পুক্রাদি ূ 

ব্যতীত কাহাকেও তাহার প্রকৃত নাম ধরিয়া ডাকিবে 
বিপ্রদ্ধয়, অগ্নিদ্য়, গাভীদ্বয়, স্বামী-্ত্রী, বিপ্র ও অগ্রি, 

ৃ 

র বিপ্রপিগুসমূহ, ভয়ঙ্কর বুষদ্বয়। বিষুণ ও গরুড়, 
ীরভেয়ী মি. গাভী ্ কাংস্যপাত্রে পদযুগল প্রক্ষালন ও খলত বর্জন 
সীরভেয়ীদ্বয়, জল ও অগ্নি, গাভী ও জল, সৃষ্য ও: 
রা ্ ' করিবে । মর্মবিদারক ও গ্লেচ্ছকথিত ভাষা বলিবে 
ব্যোমাঁদির মধ্যদিয়া গমন করিবে না ।২৬৯ ! 

না ।.৭৪ 
ভৌজনাদি ব্যাপারে আসক্তা এবং বিবসনান্ত্রীকে! নীচ, ধর্মবিরোধী, যুক্তি-প্রদশিত অশান্ত্ীয় এবং 

দর্শন করিবে না। রজোযুক্তা স্ত্রীতে উপগত হইবে | ব্যথাদায়ক কথা বিপ্র শরণ করিবে না ।২৭ঃ 

ন! এবং তাহার সহিত ভোজন করিবে না; রোগগ্রন্তা | মন্তকে হস্তস্থাপন, হস্তে মন্তকম্থাপ* ও জানুহয়ে 
স্্ীতে উপগত হইবে না এবং তাহার সহিত শয়ন | শিরঃস্থাপন করিবে না। বিশেষতঃ অনাবৃত মন্তকে 
করিবে না 1২৭০ ভ্রমণ করিবে না।২৭৬ 

উত্তরীয় ভিন্ন নগ্রভাবে কখনও অধঃশায়ী হইবে৷ বর্ণসঙ্কর, (রাঁজদ্ধারে ) অবরুদ্ধ। কুপণ, চোর, 

না, গৃহে কিংবা পথ প্রভূতিতে চলিবার সময়ে নিষিদ্ধ ব্লীব, অভিশাপগ্রন্ত,। বেশ্যা) সুদখোর ও 
দিগভিমুখে চলিবে না, গঙ্গার সমীপে অন্য দেবতার সর্ববর্ণদীক্ষাদীনকারিদিগের অল্প দ্বিজগণ ভোজন করিবে 

অর্চমা করিবে না ও গৃহ-সঙ্লিকটে মলত্যাগ করিবে না1২৭৭ - 



৮৬ 

ক্রুবাতুরা বৃদ্ধ-চিকিৎসকাশ্চ 
যা পুংশ্চলী যৌ চ বিরোধি-শব্রে 
ব্রাত্যোগ্রমত্ত। অবলাজিতাশ্চ 
অগ্রাছামেষামশনং ছ্বিজন্য ॥২৭৮ 

যে দান্তিকা যে চ স্বর্ণকারা 
উচ্ছি্টভোজী পতিতশ্চ যশ্চ 

যে পুন্রভার্ষ্যা বন্থ্ঘাঁজক] যে 

বিপ্রেণ চৈষাং ন হি ভোজ্যমন্নম ॥২৭৯ 

যে সোম-শস্তরান্ত্র-কৃতান্ধু-তত্র- 
ক্ষীরাজ্য-মাংসং লবণাজিনানি | 

ক্ষৌমাণি লাক্ষা চ তিলান্ ফলানি 
বিক্রেয়ুরেষামশনং ন ভোগ্যম্ ॥২৮০ 

জীবস্তি বৃত্য। রসদ্দানপানাং 
কর্মারকা যেহপি চ তস্তবায়াঃ | 
রাজা নুশংসে। রজকঃ কৃতত্থো- 

আর্ধ্য শান্ত 

যে চৈলধাবাশ্চ স্থরাকৃতো৷ যে 
পৈশুন্যবাচো হানৃতংবদাশ্চ | 

যে বন্দিনে৷ যেহপি চ চাক্রিকাশ্চ 

বিপ্রস্ত চৈতেপি ন ভোজ্যশম্তাই ॥২৮২ 

মধ্বাসব-মধুচ্ছি-দধি-ক্ষীর-রপৌদনান্। 

মনুষ্যোপল-ধুপাংশ্চ কুশ-মুৎ-পুষ্প-বীরুধঃ ২৮৩ 

কৌশেয়-কেশ-কুতপান্নীরং বিষরসাংস্তথা । 
শাকৈকশফ-পিণ্যাকগন্ধানৌষধিমুলকাঃ ॥২৮৪ 

বিক্রীণত্তি ঘ এতানি বস্ত,নি মনুজাধমাঃ | 

তেষামন্নং ন ভোক্তব্যং তথোপপতিবেশ্মানঃ ॥২৮৫ 

যোহপচন্ত কদর্য্যস্ত ভূ্জীতান্নং দ্বিজাধমঃ | 
তৎক্ষণাচ্ছ,দ্রব স স্থা্মদতো বিট্শুকরে! 

ভবে ॥২৮৬ 
যোহন্নং বারধুষিকস্তাগ্যাদজাপালাদিকম্য চ। 

ভোজ্যাশনা নৈব বিহিংলকাশ্চ ॥২৮১ অন্যস্যাপি নিষিদ্ধস্য লোহনস্তং নরকং ব্রজে ॥১৮৭ 
পি পিপিপি শা 

ক্রুর, আতুর, বৃদ্ধ, চিকিত্সক, পরপুরুষগামিণী বন্তধীতকারী (ধোবা ), সুরা প্রস্তুতকারী, পৈশুন্য- 

নারী, বিকুদ্ধীচারী, শক্র, ব্রাত্য (যথাকালে অনুপনীত ), বাদী (কর্কশভাধী), মিথ্যাবাদা, বন্দনাকারী এবং 

উতর, মত্ত ও অবলাজিতদিগের অন্ন দ্বিজের পক্ষে গ্রীহ্া চীক্রিক অর্থাৎ সঙ্ববদ্ধভাঁবে চক্রাকারে বন্দনাকারিদিগের 

নহে 1১৭৮ ( এইস্থলে চাক্রিক' শব্ধে জাতিবিশেষকেও বুঝায়।) 

দাস্তিক, স্ুবর্ণকাঁর, উচ্ছিউভোজী, পতিত, পুত্র- ' শত বিপ্রের ভোজ্য নহে । মধু, আসব, সোম, দৃধি, 

ভাধ্যগামী ও বুযাজকদিগের অন্ন বিপ্র ভোজন ক্ষীর, মণ, অন, মনুত্, প্রস্তর, ধৃপ, কুশ, মৃত্তিকা, পুষ্প, 

করিবে না।২৭৯ লতা, কৌশেয়, কেশ, ছাগলোমনিন্মিত কম্বল, জল, 

বিষান্ত রস, শাক, অবিভভ্তথুর পশু ( অশ্বাদি ), পিণ্যাক, 

৷ গন্ধদ্রব্য, ওষধি ও মূল ( আদ ইত্যাদি ) প্রভৃতি দ্রব্য যে 

সমস্ত নরাধম বিক্রয় করে, ব্রাক্ণ তাহাদের এবং 
 উপপতির গৃহের অন্ন ভোজন করিবে না।২৮২-৮৫ 

[.. খাহার পকাল্স গ্রাহ নহে-_এইরূপ ব্যক্তির পক্কাল্প ও 

যাহারা মগ্যাদি রসের দান ও পানবৃত্ধি দ্বারা | কৃপণ ব্যক্তির অল্প যে দ্বিজাধম ভোজন করে, সে 

জীবনগাতা নির্বাহ করে এবং যাহারা কর্মকার ও | ততক্ষণা শৃত্রতুল্য হয় এবং মৃত্যুর পরে শুকর-বিষ্ায 

তজ্জবায়ের বৃত্তি অবলম্বনে জীবনধারণ করে-_- | পরিণত হয় ।২৮৬ 

তাহাদের অল্প এবং মৃশংস ব্যন্ডি, রাজা, রজক ও ৰ বার্ষিক (ন্ুদখোর ), অজা (ছাগ)পালকাদি এবং 

কুতগ্সদিগের অল্প অহিংসা-পরায়ণ ব্যক্কিগণ গ্রহণ করিবে ৷ অগ্ভান্য নিষিদ্ধ ব্যক্তির অল্প যে ' ভোজন করে, সে 

মা 1২৮১ ৃ অনস্তকাল ধরিয়া নরকভোগ করে 1২৮৭ 

যাহারা সোম (কপূর), শঙ্কা, অন্তর, স্বকৃত জলাশয়ের 

জল, তত্র, ক্ষীর, ঘৃত, মাংস,, লবণ, চর্ম, ক্ষৌম, লাঙ্ষণা। 

তিল ও ফল বিক্রয় করে, বিপ্র তাহাদের অন্ন ভোজন 

করিবে না ।২৮০ 



বৃহত পরাশর-স্যৃতিঃ 

পাণিগৃহীতভার্ষায়াং সত্যাং যন্ত্র নরাধমঃ | 
শূদ্রীহস্তেন ভূঞ্গীত পতিতঃ স সদৈব তু ॥২৮৮ 
ত্যক্ত! যেনোঢ়ভার্ধ্য৷ তু ত্যক্তঃ স পিতৃদৈবতৈঃ | 
ত্যক্তো৷ দেবৈঃ স পাপীয়ান্ শৃদ্রোদপ্যধমঃ স্মৃতঃ ॥২৮৯ 
যঃ শুদ্রৌং ভজতে নিত্যং শুড্রী তু গৃহমেধিনী । 
বজিতঃ পিতৃদেবৈস্ত রোঁরবং যাত্যসৌ দ্বিজঃ ॥২৯০ 
যঃ শৃত্র্যাঞ্চ স্বয়ং জাতো হৃন্স্যাং মোহপি বৈ পুনঃ। 
অন্যস্তাঞ্চ পুনঃ সোহপি কিমস্য প্রেত্যচিন্তনম্ ॥২৯১ 
সর্বাদ্ ভূপগ্জীত নরকান্ বিংশতিং ত্বেকবজিতাম্। 

রোরবাদীন্ ক্রমেণৈব পাপিষ্টো যাবদম্থরম্ ॥২৯২ 

হেমস্ত-শিশিরত্েশ্চ প্রোষ্ঠপপ্ভাঃ পরস্ত চ। 
পঞ্চস্বপরপক্ষেষু কার্ধ্যাঃ সাগ্নিভিরষকাঃ ॥২৯৩ 
হেমন্তে শিশিরে চৈকা একৈকাথ তথা পরা । 
প্রোষ্টপ্ভাং দ্বিজান্তিআ্ো হাষ্টক! ইতি কেচন ॥২৯৪ : 

বিবাহিতা ভাধ্যা বিমান থাক। সন্বেও যে নরাধম 

শুদ্রী-পন্ক অন্ন ভোজন করে, সে সর্বদা পতিতরূপে গণ্য 
হয় ।২৮৮ 

ষে ব্যক্তি বিবাহিতা ভীঁ্যা বর্জন করে, পিতৃপুরুষ- 
গণ ও দেবতাগণ তাহাকে বর্গন করে; সেই পাপিষ্ 

শুদ্রাপেক্ষাও অধম ।২৮৯ 

যে দ্বিজ নিত্য শূত্রী-ভজনা করে এবং শুদ্রী 
যাহার গৃহিনীরূপে অবস্থান করে, সেই দ্বিজ পিতৃদেবগণ 
কর্তৃক বজিত হইয়া রৌরবনামক নরকে গমন করে। 
২১১৩ 

যে স্বয়ং শুত্রীগর্ে জন্মলীভ করিয়াছে, সে 
পুনঃ পুনঃ অন্যান্য শুত্রীগর্ভে পুত্ররূপে জন্মলাভ করিবে-_ 
সেবিষয়ে চিন্তা করিবার কি আছে? যে পধ্য্ত 

গগনমগ্ডল বর্তমান আছে, সে পর্যন্ত সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি 
রৌরবাদি একোনবিংশতি সমস্ত নরক ক্রমশঃ ভোগ 
করে ।২৯১-৯২ 

হেমস্ত ও শীত্খতুতে, পুর্বভাব্রপদ এবং উত্তর 
ভাদ্রপদ নক্ষত্রে, পর এবং অপর পক্ষে এই পাঁচটি 
দিনে লাগ্সিক ব্রাহ্মণ অহটকা শ্রান্ধ করিবে ।২৯৩ 

পাপন পপি পাশ 

৮৭ 

দশ্শ্চি পৌর্ণমাসশ্চ তখৈবাগ্রয়ণদ্বয়মূ। 
চাতু্মাস্থাব্রতান্যেব কার্ধ্যাণি নাগ্িকৈদ্বিজৈঃ ॥২৯৫ 
অনৃচানকৃতং কুষুণঃ সদৈব ব্রতচারিণঃ 
অনুচ!নকুলে জাতাঃ সদৈব ব্রতগারিণঃ। 
অগ্নিহোত্র রতা নিত্যং মাতাপিত্রাদিপুজকাঃ ॥২৯৬ 

প্রতিগ্রহনিবৃন্তাশ্চ জপ-হোমপরায়ণাঃ। 

রৃত্তবস্তশ্চ যে বিপ্রাং ম্মাতকাস্তে প্রকীতিতাঃ ॥২৯৭ 
সংক্রাপ্তিরর্কবারশ্চ ব্যতীপাতো যুগাদয়ঃ। 
শুভক্ষ-দিন-যোগেষু কার্য্যাঃ সাগ্নিভিরষ্টকাঃ ॥২৯৮ 
ন শূদ্রোন্তিক্ষিতেনৈতৎ কর্তব্যং মর্ম দ্দ্ধিজৈঃ | 
চগ্ডালত্বমবাপ্পোতি যজ্ঞার্থং শৃদ্রযোচকঃ ॥২১৯৯ 

লব্ধং যজ্জায় যে৷ বিপ্রো ন দগ্ভাদ্ ঘজ্তকর্মণি | 

ন বায়সোহথ বা গুর্ঃ কাকো বাহথ প্রজায়তে ॥৩০ ০ 
শিলোগ্বৃভিবিপ্রঃ স্তাদথবৈকাহিকাশনঃ | 

দ্বিজগণ হেমন্ত ও শীতখতুতে এক একটি করিয়া 
এবং পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাপ্রপদ নক্ষত্রের পর একটি 

( মোট) এই তিনটি অষ্টক! শ্রাদ্ধ করিবেন-_ইহা কেহ 
বলেন ।২৯৪ 

সাগ্সিক দ্বিজগণ অমাবস্যা) 

এবং চাতুর্নীস্ত ব্রত করিবেন ।২৯৫ 

ব্রতচারিগণ সর্বদা অনুচান (ধিনি সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন 
করিয়াছেন, তাহাকে অনুচান বলে )-কৃত কর্ণ করিবেন। 

অনুচানকুলে জাতগণ সর্বদা ব্রতাচরণশীল হইয়া! থাকে । 

যে সকল নিপ্র প্রতিগ্রহ করেন না, নিয়ত জপ ও হোম- 

পরায়ণ এবং বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান-তৎপর, তাহারা 
শ্লাতক বলিয়া কীষ্চিত হন।২৯৬-৯৭ 

সংক্রান্তি, রবিবার, ব্যতীপাত-যোগ, যুগাদি, শুভ 

নক্ষত্র, শুভদিন এবং শুভধযোগে সাগ্নিক ত্রীক্ষণগণ অধ্টকা 
শআাদ্ধ করিবেন 1২৯৮ 

সদ্দিজ শূত্র হইতে ভিক্ষা করিয়া তন্দারা অহটকা 
শ্রাদ্ধ গরভৃতি কর্ণ করিবে না। যজ্জার্থে শুত্র হইতে 

যান্র! করিয়া যে ব্রাক্ষণ যজ্তক্রিয়া সম্পন্ন করে, সে 
শুদ্রত্ব প্রাণ্ড হয় ।২৯৯ 

পৌর্ণমাসী আগ্রয়ণদ্বয় 



৮৮ 

ক্র্যহাহিকাশনো বা স্যাৎ কুস্তী কুশূলধান্যকঃ ॥৩০১ 
পুর্বপূর্বতরঃ শ্রেয়ান্ তেষাং সন্তিঃ প্রকীতিতঃ | 
সোমপঃ স্তাৎ ত্রিবর্ধামস্তৎপুর্বকৃৎ সমাশনঃ ॥৩০২ 

সোমেষ্টিং পশুযজ্ঞঞ্চ কুবাত গ্রাতিবাসরমূ। 
ইন্টিবৈশ্বীনরী যা! তু কর্ত ব্যৈতদসম্ভবে ॥৩০৩ 
সত্যামর্থম্ত সম্পর্তে। ন কু্যাদ্ধীনদক্ষিণান্। 

আধ্য শান্ত 

উদরস্থিত শুদ্রান্নো! হাধীয়ানোহপি নিত্যশঃ 
জুহবন্ বাপি জপন্ বাপি গতিমৃধ্বাং ন বিন্দতি ॥৩০৮ 

অস্বতং ব্রাহ্মণন্তান্নং ক্ষত্রিয়ামং পয়ঃ শ্মৃতম্। 
| বৈশ্থান্ চান্নমেবান্নং শৃদ্রোন্নং রুধিরং স্মৃতম্ ॥৩০৯ 

তৎ কৃতঞ্চ ভবেদ্ ব্য্থং প্রাপ্ম,য়াৎ পশুযোনিতাম্।৩০৪ 

শ্রদ্ধাপুতং প্রদাতব্যং পাত্রে দানং সমচিতম্। 
যাচিতেংপি হি দাতব্যং পৃতঞ্চ শ্রদ্ধয়া ধনম্ ॥৩০৫ 

শৃদ্রান্নং ব্রাঙ্মণোহশ্বন্ বৈ মাসং মাসাধমেব চ। 
তদ্যোনাবেব জায়তে সত্যমেতদ্ বিদ্ুবুধাঃ ॥৩০৬ 

আশুদরন্ছ-শৃদ্রোন্নো মৃতঃ শ্বা চোপজায়তে | 

দ্বাদশ দশ বা্টো চ গৃপ্র-শুকর-পুকপাঃ ॥৩০৭ 
শে -০০০০০ জপ জপ পপ ০:49 সপ লাস শিশির 

যে ব্রাহ্মণ যদ্ার্থে লব্ধ অর্থ যঙগ্তকর্মে প্রদান করে 

না, সে ব্রাঙ্ষণ কাঁক, গুধ অথবা থপ্ত হইয়া জন্মলাভ 

করে। ব্রাঙ্ষণ শিলোগ্-বৃ্ধিসম্পন্ন হইবে বা আহিকাশন 

অর্থাৎ একদিনের অন্নসঞ্চয়ী হইবে কিংবা ত্রাহাহিকাশন 

অর্থাৎ তিনদিনের অল্নসঞ্চয়ী হইবে অথব। কুস্তী অর্থাত 

একটি কুস্তে (জাল! প্রভৃতি) যে পরিমাণ অন্ন ধরিবে, 
সেই পরিমাণ অন্ন সঞ্চয় করিবে, বা কুশুলধান্যক অর্থাৎ 
বেড় দিয়া যে ধান্য রাখার স্থান প্রস্তুত করা হয়, 

( মরাই, ধানের গোল! প্রভৃতি ) তাহাতে অন্ন সঞ্চয় 

করিবে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া অর্থাৎ 
কুশুলধান্থক হইতে কুস্তী, তাহা হইতে ত্র্যহাহিকাশন 
এইরূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সন্তগণ বলিয়াছেন। ব্রিবর্ান্ন 
অর্থাৎ যাহার তিন বৎসর পধ্যন্ত অন্নের সংস্থান আছে, 
সেই ব্যক্তি সোমপায়ী অর্থাৎ সোমবাগ করিবে। 

সমাশন অর্থাৎ যাহার একবৎসরের অন্নসংস্থান আছে, 

সেই ব্যক্তি সোমযাগের পূর্ববর্তী ক্রিয়ানুষ্ঠানপরায়ণ 
হইবে। প্রতিদিন সোমযাগ ও পশুধাগ করিবে, 
সৌমযাগ ও পশুষাগ করা অসস্তব হইলে বৈশ্বীনরঘাগ 
করিবে । ধনসংগ্রহ থাকিলে দক্ষিণা-বিহীন যাগ করিবে 
না, যদি করা হয়) তাহ! হইলে তশুকত যাগকর্ম ব্যর্থ 
হুয় এবং সে পশুজন্ম লাভ করে ।৩০০-৪ 

ঘোগ্যপাজ্রে যথাবিধিসমচিত ও শ্রদ্ধাপূত দান 

ূ 
০. শ্াশীশীশী 

আমং শূদ্রস্য পক্কান্নং পন্কমুচ্ছি্টমুচ্যতে | 
তম্মাদামঞ্চ পঞ্চ শুদ্রস্ত পরিবর্জয়ে ।৩১০ 

ত্মাচ্ছ,দ্রং ন ভিক্ষেরন্ বঙ্ঞার্থং সদৃদ্বিজাতয়ঃ | 

শ্মশানমেব চ হচ্ছ, দ্রস্তত্মাতং পরিবর্জয়ে ॥৩১৯ 
কমানামথ বা ভিক্ষাং কুরধ্যাচ্ছেদ্ রৃত্তিকশিতঃ | 
সচ্ছ.দ্রাণাং গৃহে কুর্বন্ন ত₹ পাপেন লিপ্যতে ॥৩১২ 
বিশুদ্ধানয়সঞ্জাতে। নিরৃতো মাংস-মগ্ভতঃ | 

দ্বিজভক্তিরবণিগ রূতিঃ সচ্ছুত্রঃ সম্প্রকীতিতঃ ॥০১৩ 

করিবে। যাচিত হইয়াও অরদ্ধাপূর্ক পবিত্র ধন দান 
করিবে। বুধগণ বলিয়াছেন যে, ব্রাঙ্ধণ এক মাস বা 
মাসার্ধকাল শৃত্রা্ন ভোজন করিলে দেহীন্তে সে শূড্র- 
মোঁনি লাভ করে ইহ৷ নিশ্চিত সত্য ।৩০৫-৬ 

যে ব্রাহ্মণ অতিশীঘ্ব শূত্রান্ন উদরস্থ করিয়াছে, সে 

মৃহ্রামুখে পতিত হইয়া কুকুররূপে জন্মলাভ করে এবং 

দ্বাদশ, দশ, ও অস্টজম্ম ( যথাক্রমে ) গু, শুকর ও 
পুক্ধম (জাতিবিশেষ ) হইয়া থাকে । যেত্রাঙ্গণ শৃদ্রান্ 
উদরস্থ করিয়াছে, সে নিত্য বেদাধ্যয়ন, হোম এবং জপ 

করিলে উদ্ধীগতি লাভ করে না। ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃততুল্য, 

ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধতুল্য, বৈশ্ঠের অন্ন অন্পতুল্য, আর শুদ্রান্ 
রুধিরতুল্য। শুত্রশ্বামিক আমান পক্ান্নতুল্য, পক্কান্ 
উচ্ছিষ্টতুল্য বলিয়া শান্পে বধিত থাকায় শুদ্রস্বামিক 
আমান্প ও পন্কান্ন বিশেষরূপে বর্জন করিবে 1৩৯৭-১০ 

শুর্রান্প বর্জনীয় বলিয়া! শান্স্ে নির্দেশ থাকায় সদ্- 

দ্বিজগণ ঘজ্জার্থে শুড্রের নিকট ভিক্ষা করিবে ন!। 
শৃদ্রকে শ্মশানব মনে করিয়! তাহাকে বিশেষভাবে 

বর্জন করিবে । জীবন ধারণের আশা ক্ষীণতা প্রাপ্ত 

হইলে সৎ-শুদ্রগৃহে তগুলকণা ভিক্ষা করিবে, তাহাতে 
শৃদ্রান্নগ্রহণ জনিত পাপে লিপ্ত হইবে না। বিশুদ্ধ বংশ- 
সম্ভৃত 'ভোঁজননিবৃত্ত ছিজভক্তি-পরায়ণ বণিক্, সংশুষ্ 
বলিয়া শানে সম্যগলূপে কীতিত হইয়াছে ।৩১১-১৩ 

স্পা তি 



বুহত্পরশর-স্মৃতিঃ 

উদদক্যাস্পৃষ্ট-সঙ্যুষ্টং বাঞ্ছিতং বাপুযুদক্যয! | 
্বম্পৃষ্টং শকুনোঁৎস্থষ্টং প্রযত্বেন বিবর্জয়ে€ ॥৩১৪ 
উচ্ছিউঞ্চ পদা স্পু্ং শুরু পতিতেক্ষি তম্ | 
পধুষিতং চিরস্থঞ্চ কেশ-কাঁটাহ্যপাহতমূ ॥৩১৫ 
পড্ভ্যচ্ছিষ্ং গবাস্রাতং প্রধত্বেন বিবর্জয়ে। 
নাম্মীরম্নেতদশনং শমিচ্চন্তো দ্বিজাতয়ঃ ॥৩১৬ 
শৃদ্রাণামপি ভোজ্যান্গাঃ স্্যঃ পীরি-নাপিতাদয়ঃ | 
সম্সেহমশনং ভোজ্যং চিরস্থমপি যদ্ ভবে ॥৩১৭ 

অনাক্ত! অপি ভোজ্যাঃ স্থ্যঃ সগ্যঃশ্রিতববাদয়ঃ | 
গভিণ্যবসমূতিক্য! গবাদেবর্জয়েৎ পরঃ ॥৩১৮ 
স্ত্রীণামেকশফোষ্ত্রীণাং তথারণ্যকমাবিকম্ । 
প্রসৃতা ব্রাহ্ণী গৌন্চ মহিষ্যোজাস্তথৈব চ ॥৩১৯ 
দশরাত্রেণ শুধ্যন্তি ভূমিশস্তং নবং পয়ঃ। 
শাকাদিকঞ্চ বিডজাতং করকাণি চ বর্জয়েহু ॥৩২০ 

খতুমতী রমণী কর্তৃক স্পৃষ্ট, বিমদ্দিত ও বাঞ্িত-দ্রব্য, 
কুকুরস্পৃষ্ট এবং শকুনপরিত্যক্ত-দ্রব্য বিশেষরূপে বত্বপূর্বক 

পরিত্যাগ করিবে ।৩১৪ 

উচ্ছিষ্ট, পদস্পৃষ্ট, পতিতদৃষ্ট, নবনীত, পথু'যসিত, 
বহুকালযাবৎস্থিত, কেশ-কীটাদি দ্বারা দৃষিত, 
পঙ্তিশস্থিত উচ্ছিষ্ট ও গো-কর্তৃক আত্রাত-দ্রব্য যত্পূর্ববক 
বর্জন করিবে; ম্ঙ্গলাকাঙক্ষী ছ্বিজগণ এই সমস্ত দ্রব্য 
ভোজন করিবে না ।৩১৫-১৬ 

শূত্রদিগের মধ্যে ভূমিকর্ষক ও নাঁপিতাদির অন্ন 
ভোজন করিবে এবং যে দ্রব্য বুকালের নেহপদার্থযুক্ত, 

তাহাঁও ভোজন করিবে ।৩১৭ 
স্ভঃ আশ্রিত যবাদি স্লেহপদার্থযুক্ত না হইলে তাহা 

ভোজন করিবে। গন্ভিণী এবং মৃতবশুসা গাভীর দুগ্ধ 
বর্জন করিবে। অবিভভ্তখুরবিশিষ্টা উদ্ীগণের ও 
আরণ্যক-মেধীগণের দুগ্ধ বর্জন করিবে। প্রসূতী 
্রাহ্মণী, গো» মহিষী ও তজ্জাত সম্তানগণ, ভূমিশস্ত 
ও নবছুপ্ধ দশরাত্র অতীত হইলে শুদ্ধ হয়। 

বিট হইতে উৎপন্ন শাক ও কল্পক ( বংশাঙ্কুর, ব্যাঙের 

৯২ 

৮ন) 

মাংসং কাঁটাদিভিষ্ভু উং প্রধত্বেন বিবর্জয়েহ | 
ঘে বয়: ক্রব্যমন্মস্তি তথ! বিষ্ঠাভূজণ্চ যে ॥৩২১ 
শুক-টিট্িভ-দাযতুহাঃ কপোত-পিক-সারিকাঃ | 
গোধাগ্যাংশ্চ পঞ্চনথান্ সিংহাস্ভান্ মণ্স্যকাং- 

স্তথা ॥৩২২ 

ধর্মশাস্ত্রোদিতানগ্াৎ খর্বাকারাংশ্চ বর্জয়েৎ । 
ভক্ষ্যং প্রাণাত্যয়ে মাংসং শ্রাদ্ধ-যজ্জোুসবেষ্বপি ॥৩২৩ 

কৃত্বা চ বিধিবচ্ছাদ্ধং পশ্চাতৎ ম্বয়মন্ুতে । 
নাগ্াাদবিধিনা মাংসং মৃত্যুকালেহপি ধর্মবিৎ ॥৩২৪ 
যদৈবাব্যয়সম্পতিস্তদৈবং মন্ত্রয়েদ্ দ্বিজান্। 
যত্র বা তত্র বা কালে নাগ্যং ত্ববিধিনামিষম্ ॥৩২৫ 
ভক্ষয়ন্রকে তিষ্ঠে পশুলোমসমাঃ সমাঃ | 
গৃহন্থোহপি হি যে! নাগ্তাৎ পিশিতং তু কদাচন ॥৩২৬ 

স সাক্ষাম্মুনিভিঃ প্রোক্তো। যোগী চ ব্রন্ধলোকগঃ | 
ন স্বয়ঞ্চ পশুং হস্যাচ্ছ_াদ্ধকালেহপ্যুপস্থিতে ॥৩২৭ 

০ - শাশিস্পষপীল্ত। সাপািপীপ | ৩ পরাগ ০৮৭ স্পা 

ছাতা) বর্জন করিবে । কীটাদিসেবিত মাংসবিশেষ 

যত্র সহকারে বর্জন করিবে । যে সকল পক্ষী মাংস 
ভোজন করে এবং যে সকল পক্ষী বিষ্ঠা ভোজন 

করে, গে সকল পক্ষী এবং শুক, টিট্টিভ, চাতক, 
কপোত, কোকিল ও শালিক-পক্ষিণী বর্জন করিবে। 
ধর্মশাস্ত্রোক্ত গোধাদি পঞ্চনখ ( শশক, সঙজারু, গোসাপ, 

কুর্ণ ও গণ্ডার ), সিংহাঁদি পশু ও মৎস্য ভোজণ করিবে 

কিন্তু খর্বাকার অর্থাৎ শিশু অবস্থায় ইহাদিগকে বর্জন 
করিবে । প্রাণসংশয়কাল উপস্থিত হইলে এবং শ্রাদ্ধ, 

যজ্ঞ, উত্সব প্রভৃতি শাল্জ্ীয় কাধ্যে নিবেদিত মাংস ভক্ষণ 
করিবে। বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধকাধ্য সম্পাদন করিয়া 

পরে স্বয়ং ভোজন করিবে। ধর্মভ্ঞ ব্যক্তি মৃত্যুকাল 
উপস্থিত হইলেও বিধি অনুসারে নিবেদিত মাংস ভিন্ন 
অগ্য মাংস ভক্ষণ করিবে না ।৩১৮-২৪ 

যখনই ধন সঞ্চিত হইবে, তখনই ঘ্বিজ্লগণকে 

আমন্ত্রণ করিবে অর্থাৎ আমন্ত্রণ করিয়া সাধ্যমত 
ধমাদি প্রদান করিবে। যে কোনও সময়েই 
অবিধিপূর্ক আমিষ ভোজন করিবে না। যদি 
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ক্রব্যাদৈঃ সারমেয়াছৈহ'তং মুগাদিমাহরেত | 
এতচ্ছাকবদিচ্ছক্তি পবিজ্রং দ্বিজসত্তমাঃ ॥৩২৮ 

সমর্থো যস্য যস্ত হ্যাদন্নং দত্া তু দেহিনাম্। 
সতামিতি নিরাতস্কো লোকদৃষ্টং নিগগ্যতে ॥৩২৯ 
অন্যাদেরপি ভক্ষ্যস্থ ন্লেহ-মগ্যা মিষস্থয চ। 

মহাফল৷ নিবৃত্বিঃ স্তাৎ প্রবৃত্তিরন্বর্গসাধনাঃ ॥৩৩০ 

একোহব্মশতমশ্বেন যজেত পশুন৷ দ্বিজঃ। 

নান্যস্ত মাংসমন্সাতি স্বর্গপ্রাপ্তিস্তয়োঃ মমাঃ ॥৩৩১ 

হেম-রজত-শঙ্খানাং পাত্রাণাং বৈণবস্ত চ। 
চর্মণো রজ্জুবস্ত্রাণাং শুদ্ধির্জায়েত করিণা ॥৩৩২ 

স্ফ্যাদীনাং যক্ঞরপাত্রাণাং ধান্যানাং বাসসামপি | 
অন্যেষাং চয়রূপাণাং প্রোক্ষণাচ্ছুদ্ধিবিষ্যতে ॥৩৩৩ 

শপ» ৬.৫ ৭৯৯ ৮ পাপা সী ৬৬ পপ লাশটি রগ সপ ৮ শস্পাশ পাপ 

অবিধিপূর্ক আমিষ ভোজন করে, তাহা হইলে পশুর 
গাঁয়ে যত লোম আছে তত বশুসর নরকে অবশ্থীন করিতে 

হইবে। গৃহস্থ হইয়াও যিনি কদীচ মাংস ভোজন 
করেন না, মুনিগণ তাহাকে ব্রহ্ধলোকপ্রাপ্ত যোগী বলেন। 

শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইলে শ্রান্ধার্থে স্বয়ং পশুবধ করিবে 

না। রাক্ষম এবং লারমেয়াদি জন্ত দ্বারা হত-মবগাদি 

শ্রাঙ্ধার্থে সংগ্রহ করিবে। ছ্বিজশ্রে্ঠগণ এইরূপে 

সংগৃহীত মাংসকে শাকতুল্য পবিত্র মনে করেন ।৩২৫-২৮ 

যাহার যেরূপ সামধ্য, সে তপরিমাণ অন্ন সাধু 

ব্যক্তিগণকে দান করিয়া নিজেকে অর্থ-সঞ্য-হেতু আতঙ্ক 
হইতে যুক্ত করিবে। (মনীষিগণ ) ইহাকেই লৌকদৃষ্ট 
মিরাতন্ক বলেন। অন্নাদি ভঙ্ষ্যত্রব্য, স্লেহপদার্থ, মন্য ও 

আমিষ-দ্রব্যের প্রতি প্রবৃত্তি অর্থাৎ ভোজনাসন্ভি 

বর্গসাধনরহছিত আর তদবস্ত হইতে নিবৃত্তিই হইল 

মহাফল অর্থাৎ মোক্ষসাধনের উপায় ।৩২৯-৩০ 

একজন ত্বিজ যদি শতবশুসর অশ্বমেধ ষজ্ভ করে, আর 

অগ্য ব্যক্তি যদি মাংসভোজন ত্যাগ করে, তাহা হইলে 
সেই দুই বাক্তির মধ্যে স্ব্গলাভের অধিকারে সমতাই 

লক্ষিত হয়, কিছুমাত্র সমতার তারতম্য হয় না।৩৩১ 

স্বর্ণ, রজত, তাজ, শখ্খ, বংশ ও চর্মনিসিত পাত্র রজ্ভ, 
বনজ ও জল দ্বারা গুদ্ধিলাভ করে 1৩৩২ 

মাধ)-শাস্্ 

মার্জনাম্মখপাত্রাণাং হস্তেন মখকর্মণি। 

অন্তোজপত্রকৈরুষৈ শুধ্যতঃ কৌশিকাবিকে ॥৩৩৪ 

শ্রীফলৈরংশুপট্রানাং সারিফ্টেঃ কুতপন্তয চ। 
ৃগবয়ানি পুনঃ পাকৈঃ ক্ষৌমাণি দিতদর্ষপৈঃ ॥৩৩৫ 

শুধ্যেত কারুুস্তস্থং পণ্যং যণ্ড স্যাৎ প্রসারিতম্। 

ভৈক্ষ্যঞ্চ প্রোক্ষণাচ্ছুধ্যেৎ স্পৃষ্টিঃ 
সাক্ষান্ন যত তু ॥৩৩৬ 

্ত্ীমুখ্ সদা শুদ্ধং ভূমিলেপবিবজিতা | 

অপরা দহনা্যৈশ্চ গুহ মার্জন-লেপনৈঃ ॥৩৩৭ 

দ্রবদ্রব্যাণি শুধ্যন্তি বিন! প্লাথনেন চ। 

ক্রব্যাদাগ্ৰৈহ্বতং মাসং সর্বদা শুচি কীতিতম্ ॥৩৩৮ 
পাশ ও লে শী ০ াস্পীপিসপশ ৯ পপপাপসসরাত 

যড্ঞবেদিতে ব্যবহাধ্য খড়গাকৃতি কাণ্ঠথগুসমুহ, 
যজ্জীয় পাত্র, ধান্য, বন্ত্র ও চয়তুল্য অন্যান্য ত্রব্য প্রোক্ষণ 

দ্বারা শুদ্ধ হইবে বলিয়া শাস্রকারগণ ইচ্ছা! করেন । 

(বেড় প্রভৃতি খনন করিলে তন্তীরে স্ত্ুপীকৃত মৃত্তিকা 
নাম চয় )।৩৩৩ 

যজঞ্কর্মে যজ্জীয়-পাত্র হস্তদ্বারা মার্জম করিলেই 

শুদ্ধ হয়। কৌশেয় ও মেষলোমজাত বস্ত্র উঞ্ণ পদ্মপত্র 

দ্বারা শুদ্ধ হয় ।৩৩৪ 

পটবন্ত প্রীফল দ্বারা, ছাগলোমজাত কম্বল রিঠ] দ্বারা, 
মুগয়-পাত্র পুনরায় পাক দ্বারা এবং ক্ষৌমবন্ত্র শ্েতসর্ষপ 

ছবার। শুদ্ধ হয় ।৩৩৫ 

শিল্পী-হস্তস্থিত প্রসারিত পণ্য স্বয়ং শুদ্ধ। ভিক্ষালবধ 

দ্রব্য যে কোনও ব্যক্তির সাক্ষাদ্ভাবে স্পর্শ না হইলে 

প্রোক্ষণ করিলেই শুদ্ধ হয় ।৩৩৬ 

শ্্ীমুখ সর্বদা শুদ্ধ, কোন অশুদ্ধদ্রব্যের লেপবজিতা 

ভূমি স্বয়ং শুদ্ধা, অন্য ভূমি অর্থাৎ যে ভূমি লেপযুক্তা, 
তাহ! অগ্্যাদদি দ্বারা এবং গৃহ মার্জন ও গোময়াদি লেপন 
দ্বারা শুদ্ধ হয়। রসাল দ্রব্য অগ্নি এবং প্রক্ষালন দ্বার! 

শুদ্ধ হয়। রাক্ষদাদি কর্তৃক আহত মাংস সর্ধদা শুচি 

বলিয়! শাস্ত্রে কীতিত আছে ।৩৩৭-৩৮ 

গাভীর তৃণ্থি-সম্পার্দক ভূমিতলগত ন্বাভাবিক- 

০০ 



বৃহশ পরাশর-স্মৃতিঃ ৯৯. 

তৃপ্তির সৌরভেয়াশ্চ স্বভাবস্থং মহীগতম্ । 
বদস্তি সূরয়ো! বারি পবিভ্রমিব সর্বদা! ॥৩৩৯ 
গৌর্বহ্ি-ভানবচ্ছায়া জলমশ্বং বসুন্ধরা | 
বিগ্রুষো মক্ষিক! বায়ুনন দুষ্যস্তি কদীচন ॥৩৪০ 

শুচিঃ প্রস্থাপনে বসে অজাশ্বৌ মুখতস্তথা | 
শচিঃ প্রত্রবণে বসম্তথাজাশ্বৌ মুখে শুচী | 
ন তু গোমুখতো! মেধ্যা ন চ গোমুখজা মলাঃ ॥৩৪১ 
সোম-ভাক্করযোর্ভাভিঃ পথশুদ্ধিঃ প্রকীতিতা । 
ওষ্ঠাধরো। শ্মাশ্রুকরো সন্মেহৌ৷ ভোজনাদনু ॥৩৪২ 

ন ছুষ্যেচ্ছক্তিজঃ প্রাহ বাল-বৃদ্ধ-স্ত্রিয়ো মুখম্ ॥৩৪৩ 

নত পীত্ব! চ ভুক্ত. চ স্বপ্ড! তপ্ত তখৈব চ। 
গত্বা! রথ্যা্দিকে চৈব শুদ্ধিরাচমনেন তু ॥৩৪৪ 

নাপো মুত্র-পুরীষাভ্যাং নাগ্রির্দহতি কর্মণ! | 
ন স্ত্রী ছুষ্যতি জাবেণ ন বিপ্রোহবেদকর্মণা ॥৩৪৫ 

ভাবে অবস্থিত দ্রব্য জলের ন্যায় সর্বদা পবিত্র বলিয়া 

দেবগণ বলিয়া থাকেন 1৩১৯ 

গো» অগ্রি, সূর্যযচ্ছায়া, জল, অশ্ব, বসুন্ধরা, গোলাকার 

জল্বিন্দু, মক্ষিকা এবং বায়ু কদাচ দৃষিত হয় না। 
গো-বশুস একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থাপন করিলে 

শুচি। অজ এবং অশ্বযুখ শুচি। ছুগ্ধক্ষরণকালে 

গো-বগুস, অজ এবং অশ্বমুখ শুচি। গোমুখ পবিত্র নহে, 
গোযুখজ মলও পবিত্র নহে। চন্দ্র এবং সূর্যকিরণে 

পথ শুদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে কীতিত হইয়াছে। শ্যশ্রযুক্ত 
ন্নেহপদার্থলিপ্ত ওষ্ঠ এবং অধর ভোজনের পর 
শুদ্ধ। শক্ধি-মুনির পুত্র পরাঁশর বলিয়াছেন যে, বালক, 
বদ্ধ এবং স্ত্রীলোকের মুখ দুষ্ট হয় না।৩৪০-৪৩ 

স্নান, পান ও ভোজন করিয়া, নিদ্রা যাইয়া, উত্তপ্ত 

(আতপাদি দ্বারা) হইয়া এবং রাস্তা প্রভৃতিতে গমন 
করিয়! আচমন দ্বারা শুদ্ধ হইবে (৩৪৪ 

মুত্র ও বিষ্ঠা দ্বারা বাহিত জল দুষিত হুদ না, অগ্নি 
কর্ম দ্বার! দগ্ধ করে না, জার-সংসর্গে অর্থাৎ মনের দ্বার! 

অন্য পুরুষের সংর্গে স্ী ছুষ্টা হয় না এবং বেদবহিভূতি 
কর্ম দ্বারা ্ রাঙ্মণ ছুষ্ট হম ন11৩৪৫ 

পন্মাশ্ম-লোহাঃ ফল-কান্ঠ-চর্ম- 
ভাগুস্থতোয়ৈঃ স্বয়মেব শৌচাগু। 
পুংসাং নিশান্বধ্বনি চাইসখানাং 

্ত্ীণাঞ্চ শুদ্ধিবিহিতা সদাঁপি ॥৩৪৬ 

নভসঃ পঞ্চদশ্টাং তু পঞ্চম্যাঞ্চ তথাহপরে । 
নভন্থাস্তা চতুরদশ্যামুপাকর্ম যথোদিতমূ ॥৩৪৭ 
তদ্বিদঃ কেচিদিচ্ছন্তি নভসঃ শ্রবণেন তু । 
হস্তেন বাথ পঞ্চম্যামধ্যায়ানাং বদস্তি ত₹ ॥৩৪৮ 

যচ্ছাখয়োপনীতঃ স্তাদ্ ব্রহ্মচারী দ্বিজোতুমঃ | 

তস্ছাখাবিহিতং তম্ উপাকর্মাদি কীর্ত্যতে ॥৩৪৯ 

অতো বেদাধিকারিত্বং বেদপাঠস্ত কীর্তনে | 

অনুপাকৃতবি প্রাদেবে দাধ্যয়নছুক্কতম্ ॥৩৫০ 

মুণ্জোপবীতাজিন-দণুকাষ্ঠং 
ত্যাজ্যং ন তু স্যাদ্ ব্রত- চারিপাঁপি 

পদ্ম, প্রস্তর ও লৌহ, ফল, কান্ঠ ও চর্মভাগুস্থ জল 
স্বয়ংই শুদ্ধ বলিয়া শানে কীতিত আছে। রাত্রিতে 

ও পথে সখাহীন পুরুষগণের এবং সখীহীন। স্ত্রীগণের 

সর্বদাই শুদ্ধি জানিবে 1৩৪৬ 

ভাত্রমাসের চতুর্দশীতিথিতে সংস্কারপুর্বক বেদগ্রহণ 

যেরূপ কথিত হইয়াছে, শ্রাবণমাসের পঞ্চদশী ও 

পঞ্চমী তিথিতেও সেরূপ সংস্কারপূর্বক বেদগ্রহণ কর্তব্য 
বলিয়া কেহ কেহ বলেন। তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞগণ 

বলেন ফে শ্রাবণমাসের শ্রবণা-নক্ষত্র, হস্তা-নক্ষত্র ও 

পঞ্চমীতিঘিতে সংস্কীরপূর্বক বেদগ্রহণ কেহ কেহ ইচ্ছা 
করেন 1৩৪৭-৪৮ 

দ্বিজাত্তম ব্রদ্ষচারী বেদের যে শাখোক্ত বিধিতে 

উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, সেই শাখা-বিহিত সংস্কার- 

করণানস্তর বেদগ্রহণ তাহার কর্তব্য বলিয়া শান্কে কীতিত 
হইয়াছে। এইহেতু বেদপাঠ ও কীর্তনে তাহার অধিকার 
নিশ্চিত হইয়াছে। যে সকল বিপ্রা সংস্কারপূর্বক 

বেদগ্রহণ করে নাই। তাহাদের পক্ষে বেদাধ্যয়ন গছিত 
কর্ম 1৩৪৯-৫০ 

উপনয়নের পর ব্রতপরার়ণগণও মুক্জমেখলা। 



ন্ 

অবিষ্টমেকো ব্রতলোপপাপং 
সংস্কারমন্ং পুনরহুয়েয়ুঃ ॥৩৫১ 

ওষধাঁনাং তু সদ্ভাবে স্বশাখবিহিতং তু যত । 
রোহিণ্যাঞ্চ সহস্তন্ত উপাকর্ষণি কুর্বতে ॥৩৫২ 
ন ভবেদনুপাকর্ম! ব্রাঙ্মণঃ ন্নাতকো ব্রতী । 
কর্মচ্যুতো ভবেদ ব্রাত্য ব্রাত্যো নিষ্কৃতি কুচ্ছু চিঃ।৩৫ 

অথাহতঃ স্যাদনধ্যায়ো মৃতগুবাদিষু ত্র্যহয্। 
মিত্রকাদিহোরাত্রমধীত্যারণ্যকৈঃ শুচিঃ ॥৩৫৪ 
অফ্টকাস্থ তথাষটম্যাং পে্ণমাস্তাং শশিক্ষয়ে | 
মন্বাদে যুগ-পক্ষাদাবিভ্ত্রচাপোচ্ছয়েষু চ ॥৩৫৫ 
চাতুর্মাস্থে দ্বিতীয়ায়াং চতুর্দশ্যামহনিশিম্ | 
অহোরাত্রে নূপে সংস্থে ব্রতিনি শ্রোত্রিয়ে যতৌ॥৩৫ং 

অন্র ত্র্যহমনধ্যায়মিচ্ছস্তি চাপরে ছয়ুমূ। 

অশৌচে সত সৃতকান্তে চ যাবচ্ছুদ্ধিন্তয়োর্ভবে ॥৩7৭ 
শপ) পপ পপ পা ৯৯7 তি শি ৮ 

যজ্জোপবীত, অজিন ও দগুকাষ্ঠ ত্যাগ করিবে না। যদি 
পূর্বোক্ত দ্রব্যগুলি ত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি 

অক্লেশসাধ্য ব্রতলোপ-হেতু পাঁপভাগী হইয়া পুনরায় সে 
দংস্কারারহ হইবে 1৩৫৯ 

ওষধি অর্থাৎ ধাশ্য-যবাদি দ্রব্য পাওয়া গেলে অগ্রহায়ণ- 
মাসে রোহিণীনক্ষত্রে স্বশাখোক্ত উপাকর্ম করিবে 1৩৫২ 

স্নাতক, ব্রতী ও ব্রাক্ষণ কখনও উপাকর্শ-ব্জিত 

হইবে না। উপাকর্মচ্যুত ব্রাহ্মণ ব্রাত্যনামে অভিহিত 
হয়) ব্রাত্য ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত দার! নিষ্কৃতি ( পাঁপমুক্তি ) | 
লাভ করিয়া শুচি হয়।৩৫৩ 

অনস্তর অনধ্যায় সম্বন্ধে বলা হইতেছে, গুরু 

প্রভৃতির মৃত্যু হইলে তিনদিন অনধ্যায়, মিত্রাদির মৃত্যু 
হইলে একরাতি অনধ্যায়। যদি অনধ্যায় দিবসে অধ্যয়ন 

করে, তবে আরণ্যকপাঠ দ্বারা শুদ্ধি হইবে। (বেদের 
উপসংহার-ভাগ ব্রাহ্মণ এবং ব্রাঙ্গণের উপসংহার-ভাগ 

আরণ্যক )1৩৫৪ 

এঅষ্টকাত্রয়ে, অষ্টমীতিঘিতে, পৌর্ণমাসীতে, অমাবল্যায়, 
মস্থাদি, যুগাদি ও পক্ষাদিতে, পৌষমাসে, আশ্রয়স্থল 
নষ্ট হইলে, চতুর্মাস্ত ব্রত আরম্ত হইলে, দ্বিতীয়াতিথি 
ও চতুর্দশীতিথিতে ছাহোরাত্র অনধ্যায়। নূৃপ, ব্রতী, 

আধ্্য-শান্ত 

দেশাস্তরগতে প্রেতে শ্রুতেইপি স্যাদহনিশম্। 
গুর্বাদে৷ বা নৃপত্যাদে ইতি বাসিষ্ঠজোহব্রবীৎ ॥৩৫৮ 
প্রতিগৃহ ত্বহোরাত্রং ভূক্ত1 শ্রা্িকমেব চ। 
তজজ্ঞা জ্ুয়ুরনধ্যায়ানৃতুসন্ধাবহৃনিশিম্ ॥৩৫৯ 

পশ্বাস্ৈরন্তরায়াতৈরহোরাব্রং বিছুবুধাঃ। 
অকালগজিতে বৃষ্টাবগ্রিদাহে চ সপ্তস্থ ॥৩৬০ 

সামানি ছুঃখিতানাঞ্চ খরাদীনাঞ্চ নিম্নে | 

পতিত-শ্যাবি-শৃদ্রো-ইস্ত্যসমিধানে ন কীর্তয়েত ॥৩৬১ 

আত্মন্যশুচি দেশে তু বিছ্যুৎ-স্তনিত-রোহিতে । 

মুধে চ কলহে দেশবিপ্নবে লোকবিগ্রহে ॥৩৬২ 

পাংশুবর্ষেহম্থুমধ্যে চ দিগ্দাহ-গ্রামদাহয়োঃ | 

নীহারে চ ভবেদ্ বিদ্বান্ সন্ধ্যয়োরুভযোরপি ॥৩৬৩ 
ধাবংশ্চ ন পঠেদ্ বিদ্বান্ পুতিগন্থাস্তাথেব চ। 
বিশিষ্টে জগতে গেহে গা ্রাসথঙ্নিগগমে তথ! ॥৩৬৪ 

শ্োত্রিয় ও যতির মৃত্যু হইলে অহোরাত্র গনধ্যায়__ 

এস্থলে কেহ কেহ তিনদিন, কেহ কেহ বা দুইদিন 

শনধ্যায় ইচ্ছা! করেন । অশৌচ উত্পন্ন হইলে এবং অশোচ 

অন্ত হইলে যে পর্য্যন্ত ৷ উভয়ের মধ্যে শুদ্ধি জন্মে, সে 

পর্যযস্ত অনধ্যায় ।৩৫৫-৫৭ 

পরাশর মুনি বলিয়াছেন যে, গুরু ও নৃপতি প্রস্তৃতি 

দেশাস্তরে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে এ সংবাঁদ 
শুবণ করিয়াও অহনিশ অনধ্যায় পালন করিবে। শ্রান্ধীয় 

' দ্রব্য প্রতিগ্রহ ও ভোজন করিয়া! অহোরাত্র অনধ্যায় 

পালন করিবে । তর্দবিষয়ে অভিজ্জ্গণ বলেন যে, উভয় 

খতুর সন্গিতে দিবা রাত্রি অনধ্যায় ।৩৫৮-৫৯ 

অধ্যয়নকালে পশু প্রভৃতি অধ্যাপক ও শিষ্যের 

মধ্যদিয়া গমন করিলে অহোৌরাত্র অনধ্যায়--ইহ] জ্ঞানি- 

গণ বলেন। অকালে মেঘগর্জন, বৃষ্টি অথবা অগ্নিদাহ 

হইঙ্গে অনধ্যায়। এই সপ্ত অবস্থায় অনধ্যায় জানিবে। 

(১।গুর ও ২। নৃপতির বিদেশে মৃত্যু, ৩। শ্রাদ্ধীয় 
দ্রব্যগ্রহণ ও ভোৌজন, ৪। অধ্যয়নকালে গুরু ও শিষ্বের 

মধ্য দিয়া পশ্বীদির গমন, ৫1 অকালে মেঘগর্জন, 
৬ বৃষ্টি ও ৭। অশ্নিদাহ )।৩৬০ 



বৃহত পরাশর-স্মৃতিঃ 

তোজনায়োপবিষন্ত হথযথিতস্যান্রপাণিনঃ। 
বাস্তাহহচান্তে তথাহজীর্ণে মহারাত্রেহতি- 

মারতে ॥৩৬৫ 

রজোবৃষ্ট৷ চ যানাদে আর্ঢস্তা তথ| দ্বিজ; | 
এতানন্যাংশ্চ ততকালাননধ্যায়ান্ বিছুর্ব,ধাঃ ॥৩৬৬ 

যো বর্জয়েদনধ্যায়ান্ বেদাধ্যয়নকুদ্ দ্বিজঃ। 
ভবস্তি তস্য সফলা বেদাঃ প্রোক্তাঃ ফল প্রদাঃ ॥৩৬৭ 

যে চৈতেযু পঠস্ত্যজ্ঞাঃ পাঠলোভেন লোভিতাঃ। 
ন শাশ্বতা ভবেদ্ বিগত! নিষ্লা চৈব জায়তে ॥৩৬৮ 

যঃ পঠেদ্ বিধিবদ্ বেদান্ ব্রতী চেক্দিয়সংঘমী | 
্রহ্মত্বমিহ লোকেহপি এঁবর্য-ম্খভাগ ভবে ॥৩৬৯ 

আচ ৯৮৮৮ শশী পাশা 

সামগান করিবার সময়ে স্বর কষ্টদায়কভাবে ধ্বনিত 

হইলে সামগাঁন করিবে না এবং পতিত ও শ্যাব (নীল ও 

পীতবর্ণমিজিত বর্ণ যাহার, তাহাকে শ্যাব বলে) শুদ্র ও 
অন্তাজ-সন্িধানে সামগান করিবে না ।৬৬১ 

স্বয়ং অপবিত্র স্কানে থাকিলে, বিদ্যুৎ চমকাইলে, মেঘ 
গর্জন হইলে, সরলরেখাবিশিষ্ট ইন্দ্রধমু আকাশে দুষ্ট 

হইলে, যুদ্ধকালে, কলহ উপস্থিত হইলে, দেশবিপ্লবে, 
লোকবিগ্রহে, অশুভরাশিদৃষ্ট বর্ষে, জলমধ্যে, দিগদাহ 
ও গ্রীমদাহে, নীহারবিন্দু পতিত হইলে এবং উভয় 
সন্গাকালে বেদপারগ বিদ্বান ব্যক্তি অনধ্যায় পালন 

করিবে ।৩৬২-৬৩ 

ধাবমান অবস্থায়, ছুগর্ধযুক্ত হইয়া, বিশিষ্ট ব্যক্তি গৃহে 
আগত হইলে, শরীরে হইতে রক্ত নিগত হইলে, 
ভোজনার্থে উপবিষ্ট, গমনার্থে উদিত ও আর্দরহস্ত ব্যক্তির 
সন্গিধানে, বমন ও আচমনকালে, উদরে অজীর্ণ দেখা 
দিলে, গভীররাত্রে প্রবলভাবে বায়ু প্রবাহিত হইলে, 
রজোবৃষ্টি হইলে এবং যানাদিতে আরঢ় ব্যক্তির নিকটে 
বিদ্বান ঘিজ বেদপাঠ করিবে না। পূর্বোক্ত এই সকল 
কাল এবং অন্যান্থ কালকে বুধগণ অনধ্যায় বলিয়া 
থাকেন ।৩৬৪-৬৬ 

যে বেদাধ্যায়ী-দ্বিজ অনধ্যায়কাল বর্জন করিয়া 

নও 

জনানাং শৃ্ঘতাং মার্গে গচ্ছন্ যস্তু পঠেদ্ দ্িজঃ | 
নিষ্ষলাস্তস্য বেদাশ্চ বেদবিপ্লবর্দোষভাক ॥৩৭০ 
যঃ পঠেৎ স্বরহীনস্তব লক্ষণেন বিবজিতমৃ। 
সন্কীর্ণগ্রামমধ্যে তু স ভবেদ্ বেদবিপ্লবী ॥৩৭১ 
যে স্বাধ্যায়মধীয়ীরন্ননধ্যায়েমু লোভতঃ। 
ব্জরূপেণ তে মন্ত্রান্তেঘাং দেহে ব্যবস্থিতাঃ ॥৩৭২ 

নাক্রামেদমরাদীনাং ছায়াঞ্চ পরযোধিতাম্। 
বাস্ত-ষটীবন-বিগ্ত্র-কার্পাসা-ইস্থি-কপালিকাঃ ॥৩৭৩ 
নাবজ্েয়াঃ কদাপি স্থ্যনৃপি-বিপ্রোরগাদয়ও | 
শ্রিয়ং কামং সমাকাঙ্েন্ন স্পৃশেন্মর্ম কম্তচিৎ ॥৩৭৪ 
নিত্যং বর্তেত চাজজ্তরং ধর্মার্থো চ সদাহর্জয়ে | 

বেদাধ্যয়ন করে, তাহার ফলপ্রদায়ক বেদপাঠ সফল হয় 
- ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে ।৩৬৭ 

ষে সকল অজ্ঞব্যক্তি পূর্বোস্ত অনধ্যায়কালে 
বেদপাঠজনিত ফললাভের আশায় লুন্ধ হইয়া! বেদপাঠ 
করে, তাহার শাশ্বত বিষ্ভা ত হয়ই না অধিকন্তু পাঠ 

নিচ্ষল হয় ।৩৬৮ | 

যিনি ব্রতাচরণপূর্বক ইন্ড্রিয়সমূহকে নিগুহীত করিয়া 
বিধিবোৌধিতরূপে বেদপাঁঠ করেন, তিনি ইহলোকে এয 
ও স্থখভাগী হইয়৷ দেহাস্তে ব্রদ্মত্ব লাভ করেন 1৩৬৯ 

পথে গমনকালে শ্রোতজনগণের নিকট যে দ্বিজ 

বেদপাঠ করে, তাহার বেদপাঠ নিক্ষল হয় এবং গ্রে 

বেদবিপ্লব-দোষভাগী হয় ।৩৭০ 

যে ব্যক্তি সঙ্ীর্ণ গ্রামমধ্যে লক্ষণবন্জিত ও স্বরবিহীন 

বেদপাঠ করে, সে বেদবিপ্লুবী নামে অভিহত হয় ।৩৭১ 

যাহারা বেদপাঠজনিত ফললাভের লৌভে অনধ্যায় 
কালেবেদ অধ্যয়ন করে, বৈদিক মন্ত্রসমূহ তাহাদের 
দেহে বজ হইয়া! বিশেষভাবে অবস্থান করেন 1৩৭২ 

দেবগণের ও পবস্ত্রীগণের ছায়া এবং বমন, থুথু, বিষ্ঠা, 
মুত্র, কার্পাস, অস্থি ও মাথার খুলি পায়ের দ্বারা 

মাড়াইবে না ।৩৭৩ 

নৃপ, বিপ্র ও উরগ (সর্প) ইহাদিগকে কখনও অবজ্ঞা 



৯৪ নাধ্য-শাস্র 

ন কঞ্চিতাড়য়েদ্ধীমান্ স্থুতং শিষ্য তাড়য়েু। 

তাড়য়েন্নাভিতোহধস্তাম্ম তানন্যাত্র তাড়য়েৎ ॥৩৭৫ 

আচারেণ সদা বিদ্বান বতেতি যে জিতেক্রিয়ঃ | 

স ব্রহ্ম পরমাপ্পোতি বরেণ্যোহমুত্র চেহ চ 1৩৭৬ 

আচারমূলং শ্রুতিশান্্রবিতমূ 

আচারশাখাশ্চ তদুক্তকৃত্যম্ । 

আচারপর্ণানি হি তন্নিয়োগ- 

আচারপুষ্পাণি যশোধনানি ॥৩৭৭ 

আচার বৃক্ষম্য ফলং হি নাক- 

স্তম্মাচ্চ স্থম্বাদুরসশ্চ মুক্তিঃ। 

তম্মাদনস্তং ফলদং তু তত্ব- 

মাচারমেবাশ্রয় যত্বপুর্বম্ ॥৩৭৮ 

করিবে না। সর্বদ শ্রী ও কাম্য বস্তব আকাঙক্ষা! করিবে; 

কাহারও মর্মস্থলে কখন আঘাত করিবে না।৩৭৪ 

ধীমান্ ব্যক্তি ধর্ম এবং অর্থলীভের জন্য নিত্য প্রবৃত্ত 
হইবে এবং নিরস্তর ধর্ম ও অর্থ অর্জন করিবে । কখনও 
কাঁহাকেও তাড়না করিবে না, কেবল শিষ্য ও পুত্রকে 

শিক্ষার জন্য তাড়না! করিবে কিন্ত তাহাদের নাভির 

অধোদেশে তাড়না (প্রহার ) করিবে, অম্থাত্র তাড়না 
করিবে না। যে জিতেন্দ্রিয় বিদ্বান ব্যক্তি সর্বদা 

আচারপালনে প্রবৃত্ত থাকেন, তিনি ইহলোকে বরেণ্য ও 

পরলোকে বক্মপদ প্রাণ্ত হন ।৩৭৫-৭৬ 

বেদশান্বৃক্ষের আচারই মুল, বেদোক্ত কৃত্য 

মেই আচারের শাখা, বেদোক্ত নিয়োগ সেই আচারের 

পর এবং যশঃ ও ধন সেই আচারের পুষ্প।৫৭৭ 

সে ধর্মশান্ত্রে বিহিতাশ্চ কেচিদ্ 
ধর্মা দ্বিজাগ্র্যোরপি তে চ সর্বে। 

যত্ন কার্ধ্যাঃ পিডৃ-দেবভক্তেঃ 

শ্রাদ্ধানি কার্য্যাণ্যথ তানি বক্ষ্যে ।৩৭৯ 

যত্ত্বেন ধর্মো গৃহমেধিবিপ্রৈঃ 
গ্রীতেন বাচা বপুষা চ কার্ধ্যঃ 

আয়ুঃ প্রজা শ্রীর্ভূবি পুজিতত্বং 
তম্মাল্লভন্তে দিবি দেবভোগান্ ॥৩৮০ 

্ ৫ ঠা 

ইতি শ্রীরহত্পরাশরীযে ধর্মশান্ত্রে স্থত্রতপ্রোক্তায়াং 

ধর্মস্ৃত্যাং ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ 

বেদরূপ আচারবৃক্ষের ফল স্বর্গ, তাহ! হইতে সৃখে 

উত্তমরসভোগ ও মুক্তি হয়। সেইহেতু আনস্তফলদায়ক 
বেদবিহিততত্বস্বূপ আচারকেই ঘত্বপূরবক আশ্রয় 
করিবে 1৩৭৮ 

ধর্মশান্ত্রে ছবিজ ও অগ্নি সন্বন্ধে এবং অন্য যে কোন 

ধর্ম সম্বন্ধে যাহা বিহিত হইয়াছে, সে সকল ধর্ম যত্ুপূর্বক 
পালন করিবে । পিতৃ ও দেবগণের প্রতি ভক্তিমান্ 

ব্যক্তির শ্রাদ্ধ কর৷ কর্তব্য--অনন্তর সেইসকল কথা 

বলিব। গ্রহস্থ বিপ্র যত্রপূর্বক গ্রীতমনে বাঁক্য ও শরীর 

দ্বারা ধর্ীচরণ করিবে। এরূপ করিলে সেই বিপ্র 

আয়ু$, প্রজা, শ্রী ও জগণুপূজ্যত্ব লাভ করিয়৷ দেহের 
অবসান হইলে স্বর্গলোকে গমন করত দেবভোগ লাভ 

করেন ।৩২৯-৮০ 

জ্রীবৃহত্পপ্াশরীয়-ধর্মশান্ত্রে সথব্রতমুনিপ্রোক্ত ধর্সন্বন্ধীয় স্যৃতিশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যয় সমাপ্ত 



সম্তমঃ অধ্যায়ঃ 

অথ শ্রাদ্ধবিধঃ 

শ্রাদ্ধং বৃদ্ধাবচন্দ্রেভচ্ছায়া-গ্রহণ-সঙ্ক্রমে | 
ব্যতীপাত-বিষুব-কৃষ্ণপক্ষ-পাত্রার্থলবিষু ॥১ 
অক হয়নে দ্বে চ শ্রাদ্ধং প্রতি ঘদা রুচিঃ। 
পুণ্যশ্রাদ্ধস্ত কালোহয়মুষিভিঃ পরিকীতি তঃ ॥২ 

যুগাদিষু চ কর্তব্যং মন্বস্তরাদিকেহপি চ | 

শ্রাদ্ধকালো ছায়ং প্রোক্তো মনা ্ োধ মর্কর্তৃভিঃ ॥৩ 
নবান্নে নবতোয়ে চ নবচ্ছন্নে তথা গৃহে । 
নবৈক্ষবেষু চেহস্তে পিতরো হি মঘাস্থিব ॥৪ 
কানঃ পৌনর্ভবো রোগী পিশুনো বৃদ্ধিজীবিকঃ | 
কৃতদ্দো মৎসরে ক্রুরো মিত্রধ্ক কুনখী গদী ॥৫ 

সপ্তম অধ্যায় 

অনন্তর শ্রাদ্ধবিধি বণিত হইতেছে । 
বৃদ্ধি (সংস্কার-কর্ম) উপস্থিত হইলে, অমাবস্যা 

তিথিতে, গজচ্ছায়াযোগে, গ্রহণ হইলে, সুষ্যসংক্রমণে, 

ব্তীপাঁতযোগে (রবিবারে অমাবস্যাঁতিথি, শ্রবণা, 

অশ্বিনী, ধনিষ্ঠা, আর্দা ও অশ্রেষানক্ষত্র যুক্ত হইলে 
তাহাকে ব্যতীপাতযোগ কহে), বিষুব দিনে ও কৃষ্ণপক্ষ 

আদ্ধগ্রহণযোগ্য পাত্র অর্থপ্রাপ্তির জন্য আগমন করিলে 
শ্রাদ্ধ করিবে ।১ 

পৃপাষ্টকা; শাঁকাষ্টকা, মাংসাষ্টকা, উত্তরায়ণ ও 

দক্ষিণায়ন, শ্রীদ্ধকাল এবং যখনই শ্রাদ্ধ করিবার 

রুচি হয়, তখনই এই পুণ্যজনক শ্রাদ্ধ করিবাঁর উপযুক্ত 
কাল বলিয়! খধষিগণ কতৃক কীতিত হইয়াছে ।২ 

যুগচতুষ্টয়ের প্রথমদিনে এবং মন্বস্তরদিনে শ্রাদ্ধ 

করিবার কাল বলিয়া মনু আদি ধর্মশান্রকারগণ 
বলিয়াছেন। পিতৃগণ মঘানক্ষব্রযোগে যেইরূপ শ্রাদ্ধের 
আকাঞ্সণ করেন, সেইরূপ গৃহে নুতন ধান্য উঠিলে, 
নুতন জল নিপতিত হইলে, নৃতনভাবে গুহ আচ্ছাদিত 
হইলে এবং ইচ্ষুরসোৎপন্ন নূতন গুড় বা চিনি 

বিদ্ধ প্রজনন; স্বিত্রি-শ্যাবদস্তাবকীণিনঃ | 

হীনাঙ্ষশচাতিরিক্তাঙ্গে৷ বির্ুবঃ পরনিন্দকঃ ॥৬ 

ক্লীবা-হভিশস্ত-বাগ দুষট-ভূতকাধ্যাপকান্তথা । 
কন্যাদুষী বণিগ বৃত্তিবিনাগ্রিঃ লোমকিক্রয়ী ॥৭ 
ভার্ষ্যাজিতোহনপত্যশ্চ কুণ্ডাশী কুণ্ড-গোলকঃ। 

পিত্রাদিত্যাগকৃণড স্তেনো বৃষলীপতি-তর্জকৌ৷ ॥৮ 

অনুক্তবৃত্িস্তজ্ঞাতঃ পর-পুর্বাপতিস্তথা । 

অজাপালো মাহিষিকঃ কর্মহুষ্টাশ্চ নিন্দিতাঃ ॥৯ 

যোহসৎপ্রতিগ্রহগ্রাহী যশ্চ নিত্যং প্রতিগ্রহী । 
গ্রহসূচক-দূতৌ চ পিতৃশ্রাদ্ধেবু বজিতাঃ ॥৯০ 

প্রস্তুত হইলে পিভুলৌকগণ পুত্রাদির নিকট হইতে 

শাদ্ধলীভের ইচ্ছা করেন ।৩-৪ 

কাণচক্ষুঃ পৌনর্ভব (বৈধব্যলাভের পর পুনবিবাহিতার 

গর্ভজাঁত সন্তানকে পৌনর্ভব বলে), রোগী, খল, 

স্বখোর, কৃতত্ব,র ঈর্যাপরায়ণ, ক্র, মিত্রপ্রোহী, 

কুৎসিত-নখধারী, বিষবান্ বিদীর্ণ প্রজননেন্দরিয়, শ্থিব্ররোগী, 
কৃষ্ণবর্ণদস্ত, শ্রতভ্রম্ট, হীমাঙগ, অতিরিক্তাঙ্গ, বি্বলচিত্ত, 

পরনিন্দক, ব্লীব, অভিশস্ত, বাগ দুষ্ট, ভূৃতিগ্রাহী শিক্ষক, 

কুমারীধর্ষক, বণিকের রত্তিধারী, নিরগ্রিঃ স্থরাবিক্রয়ী, 

পত্ী-বশীডূত, অপত্যহীন, জারজাম়ভোজী, কুণ্ড (সধবার 

উপপতিজাত সন্তান), গোলক (বিধবা অবস্থায় জাত 

সন্তান ),. পিত্রাদিত্যাগী, চোর, শৃক্রা-বিবাহকা রী ত্রাক্ষগ, 

ক্রোধে গর্জন কারী, শান্ত্রানুলেখ্য-বৃত্তিসম্পন্ন অজ্জাতকুল, 

অপরের বিবাহিতা বা বাগ.দত্বা স্ত্রীর পতি, অজা-পালক, 

ব্যভিচাঁরিণীর অন্নপু্টব্যক্তি অথবা মহিষোপজীবী, 

ঢুষ্টকর্মকারিগণ, নিন্দিতগণ, অসত্প্রতিগ্রাহী, শিত্য- 

প্রতিগ্রাহী, প্রতিগ্রহ-সূচনীকারী এবং দূত ইহারা 

পিতৃশ্রান্ধ হইতে বঙ্জিত অর্থাৎ ইহাদের নি 

অধিকার নাই ।৫-১০ | 



৭৬ 

একাদশাহে ভূর্তস্তঃ শৃত্রান্ন-রসনংযুতাঃ । 
গুরুতল্লগো ব্রহ্মঘ্ধো যস্ত চোপপতিগুহে ॥১১ 

প্রেতস্পৃক্ তৈলনির্ণেক্তা বহুযাজক-যাচকৌ৷। 
-কাক-বিড়ালাহশ্ব-শুদ্রবুত্তিশ্চ গহিতঃ ॥১২ 

বাগ দুষট-বালদমকো নিত্যমপ্রিয়বাক চ যঃ। 
আলক্তে দ্যুতকামাদাবতিবাক্ চৈব দুষিতঃ ॥১৩ 
নিরাচারাশ্চ যে বিপ্রাঃ পিতৃ-মাতৃবিবজিতাঠ | 

বিদ্বাংফোহপি হি নাভ্যর্যঃ পিতৃশ্রাদ্ধেষ্ু সত্তমৈঃ ॥১৪ 
ন বেদৈঃ কেবলৈর্বাপি তপসা! কেবলেন বা। 
সছ্ ভ্তৈরেব সা প্রোক্তা পাত্রতা ব্রাহ্মণস্ত চ ॥১৫ 
যত্র বেদাস্তপো যত্র যত্র বৃত্তং দ্বিজাগ্রগে | 
পিতৃত্রাদ্ধে ত ₹ যত্বাদ্ বিদ্বান বিপ্রং সময়ে ॥১৬ 

সপ _ ৮০ ০ পরল স্পা 

ৃত্ুদিন হইতে একাদশদিনে রসসংযুক্ত শুন্রান্নভোজী 
ব্রাক্মণগণ, গুরুদারাভিগামী, ব্রহ্মহত্যাঁকারী, যাহীর গৃহে 
উপপতির সমাগম হয়, প্রেতস্পর্শকীরী, তৈলশোধক, 
বযাজন-পরায়ণ ব্রাক্ধণ, যাচক, বকবৃত্তি, কাকবৃত্তি, 

বিড়ালবৃত্তি, অশবৃত্তি ও শূদ্রবৃত্বিসম্পন্ন ব্যক্তি পিত্রাদি 

শ্রাদ্ধে নিন্দিত হয় অর্থাৎ ইহাদের শ্রাদ্ধাধিকার 

নাই ।১১-১২ 
যাহার বাক্য দুষ্ট, যে ব্যক্তি বালককে প্রহার করে, 

যে নিত্য অপ্রিয়ভাষী, যে দ্যুতক্রীড়ায় ও কামক্রিয়ায় 
আসক্ত এবং যে বনুভাষী, সে পিতৃশ্রাদ্ধে দূষিত বলিয়া 
অনধিকারী ।১৩ 

আচারহীন ও পিতৃমাতৃবজিত ব্রাহ্ধণ বেদবিদ্ধায় 

পারদর্শী হইলেও সঙ্জনশ্রেষ্ঠগণ পিতৃশ্রান্ধে তাহাদিগের 
অর্চনা করিবে না ।১৪ 

কেবল বেদাধ্যয়ম ও কেবলমাত্র তপস্যা দ্বার] 

ব্রাক্ষণ পাত্র বলিয়! গণ্য হ"ন না, বেদ অধ্যয়ন ও তপস্থা- 

পরায়ণ হুইয়া সদ্ত্তিসম্পন্ন হইলে সেই ব্রাক্ষণ পাত্ররূপে 
পরিগণিত হ'ন 1১৫ 

যে দ্বিজশ্রে্ঠ বেদবিষ্ায় অভিজ্ঞ, তপস্যারত ও 
সদাচার-পরায়ণ। সেই বিপ্রকে বিদ্বান্ ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধে 

অর্চনা করিবেন 1১৬ 

আধ্য-শাস্র 

বেদশাস্ত্রার্থবিচ্ছান্তঃ শুচিধর্মমনাঃ সদা 
গায়ত্রী-ত্রহ্মচিন্তাকৎ পিতৃশ্রাদ্ধেষু পাবনঃ ॥১৭ 
রথস্তর-বৃহজ্ঞ্যেষ্ঠ-সামবিৎ-ত্রিস্পর্ণকঃ। 
ত্রিমধুশ্চাপি যো বিপ্রঃ পিতৃশ্রান্ধেষু পুজিতঃ ॥১৮ 
মাতামহশ্চ দৌহিত্রো৷ ভাগিনেয়োহথ মাতুলঃ। 
মাতৃম্বত্রেয়স্তজ্জশ্চ তথ! মাতুলজোহপি বা ॥৯৯ 

জামাতা শ্বশুবে। বন্ধুর্ভার্ধ্যাত্রাতা চ তৎস্ৃতঃ | 

সববৃস্তাশ্চ সদাচারা শ্চৈতে শ্রাদ্ধেযু পাবনাঃ ॥২০ 
খাত্বিগ, গরুরুপাধ্যায় আর্চার্ধ্যঃ শ্রোত্রিয়োহপরঃ 
এতে শ্রাদ্ধেষু বৈ পুজ্যা জ্ঞাতি-সন্বন্ধি-বান্ধবাঃ ॥২১ 
অগ্নিহোত্রী চ যো বিপ্র আবসধ্যাগ্রিকোহুপি চ। 
পিতৃ-মাতৃপরাবেতৌ ভোক্তব্যে৷ হব্য-কব্যয়োঃ ॥২২ 

স্পা ০ আতা পা শশী ৩ 

বেদশান্ত্রার্থবিৎ, শান্তস্বভাব, শুচি, সর্বদা ধর্মবিষয়ে 

মতিমান্ এবং গায়ত্রী ও ব্রহ্গচিন্তাকারী বিপ্র পিতৃশ্রাদ্ধে 
পবিত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে ।১৭ 

যে বিপ্র সামবেদের রথস্তরীদি বৃহ শাখার সহিত 

শ্রেষ্ঠ সামবেদবিত, ত্রিবেদের সুষ্ঠভাবে পল্পববেস্তা, যিনি 
ত্রিবেদের রসরূপ ত্রিমধু আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি 
পিতৃশ্রাদ্ধে পূজাহ্ হ'ন।১৮ 

মাতামহ, দৌহিত্র, ভাগিনেয়, মাতুল, মাতার 
ভগিনীপুত্র, মাতার ভগিনীপুত্রের পুত্র, মাতুলপুত্র, 
জামাতা, শ্বশুর, বন্ধু, ভার্যযার ভাতা ও ভাধ্যার 

জাতৃপুত্র, উত্তমবৃত্তিগ্রাহী এবং সদাঁচারশীলগণ শ্রাদ্ধে 
পবিত্র ।১৯-২০ 

ধত্বিক্, গুরু, উপাধ্যায়, আচাধ্য, শ্রোত্রিয়ঃ জ্ঞাতি, 
সম্বন্ধী ও বান্ধব ইহার! শ্রাদ্ধে পূজনীয়। পিতা ও 
মাতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ অগ্রিহোত্রী ও আবসথ্যাগ্মিক 

এই উভয়কে হুব্য ও বব্য দ্বারা ভোজন করাইবে। 
জীবনধারণের জন্য যাহার কৃষিই একমাত্র বৃত্তি, ধিনি 

মাত। প্রভৃতির প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও ষট্কর্মনিরত, সকল 

সময়েই তিনি শ্রাদ্ধবাসরে হব্য-কব্য দ্বারা পূজনীয়।২১-২৩ 
সদাচার, মাত! প্রভৃতির প্রতি ভক্তিমান্, শুচি, 

বট্কর্মকণ এবং ক্ষত্রিয়বৃত্তিপরায়ণ বিপ্র হব্য ও কব্যদ্বারা 



বৃহ পরাশর-স্থৃতিঃ ৯৭ 

কৃষ্যেকরৃত্তিজীবী যে। ভক্তো মাত্রাদিকেষু চ। 
ক্ষত্রবৃত্তিঃ দাচারো মাত্রাদিভক্তিততপরঃ ॥২৪ 
যুগানুরূপতো ঘস্ত বিগ্াচারাদিসংযুতঃ | 
ল পুজ্যোহনভিশস্তণ্চ ঘট্কর্মনিরতো দ্বিজঃ ॥২৫ 
ইত্যক্তগুণসম্পন্নান্ ব্রাহ্ধণান্ পুর্ববাপরে | 
নিমন্ত্রয়েত তান্ ভক্ত্যা নিয়োগাখ্যানপুর্বকমূ ॥২৬ 

সব্যেন দেবতার্থং তু পিত্রর্থমপসব্যবান্। 

ততস্তৈশ্চরিতব্যং স্তাছুক্তং পিতৃতব্রতং দ্বিজৈঃ ॥২৭ 
জিভেন্ড্রিয়ৈস্ত ভাবং স্যাদহোরাত্রমতক্দ্রিতৈঃ | 
তম্মিন্নহনি প্রাতব। ঘত্র শ্রাদ্ধুপস্থিতম্ ॥২৮ 

নিমন্ত্রয়েত তান্ ভক্ত্যা তৈশ্চ ভাব্যং জিতেন্ত্িয়ৈঃ। 
বিপ্রোরঃ-পার্্-পৃষ্ঠস্থাঃ পিতৃ-মাতামহাদয়ঃ ॥২৯ 
ভূঙ্জন্তি ক্রমশঃ শ্রাদ্ধে তথা পিগাশিনোহপি চ। 

নিমন্ত্রিতো দ্বিজঃ শ্রাদ্ধে ন শযীত স্দ্িয়া সহ ॥৩০ 

পৃজনীয় । যে দ্বিজ যুগানুরূপ বিদ্ভা ও আচার প্রভৃতি 
যুক্ত, অনভিশপ্তড এবং ষট্কর্মনিরত, তিনি পৃজনীয়। 
শ্রান্ধের পূর্দিনে পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন সেই ব্রাহ্ষণদিগকে 
ভক্তিসহকাঁরে কাষ্যের নাম উল্লেখ করিয়া নিমন্ত্রণ 

করিবে ।২৪-২৬ 

দেবতাবিষয়ক-কাধ্যে সব্যোত্তরীয় ( উপবীতী ) ও 

পিতৃবিষয়ক কাধ্যে অপসব্যোত্তরীয় (প্রাচীনাবীতী ) 

হইবে। তৎপর সেই দিজগণ উক্ত পিতৃব্রত আচরণ 

করিবে । যে দিনে শ্রাদ্ধ হইবে, সেই দিনে প্রাতঃকালে 
অনলসভাঁবে জিতেন্দ্রিয় হইয়! পিতৃলোৌকগণের শ্রান্ধের 

বিষয় ভাবনা করিবে ।২৭-২৮ 

সেই বিপ্রদিগকে ভক্তি সহকারে নিমন্ত্রণ করিবে; 

তাহারাও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রান্ধের কথা ভাবন। 

করিবেন। নিমন্ত্রিত বিপ্রের বক্ষঃ, পার্খ ও পৃষ্ঠস্ 
পিতৃগণ মাতামহগণ এবং পিগভো গিগণও ক্রমশঃ শ্রান্ধে 

ভোজন করিবেন। শ্রান্ধবীসরে ভোজনার্থে নিমন্ভ্রিত 

রাহ্ণ স্ত্রীর সহিত শয়ন করিবে ন1।২৯-৩০ 

নিমক্র্িত ত্রান্ধাণ (দূর) পথে গমন করিবে না, মিথ্যা 
কথা বলিবে না, অধ্যয়ন করিবে না, দিবানিদ্রা যাইবে 

১৩ 

অধ্বানং ন তু বৈ যায়াম ত্রয়াদনৃতং বচঃ। 
নাধীয়ীত দিবাপ্বাপং ন কুর্বাত ন সংবদে ॥৩১ 
ন শ্লেচ্ছপতিতৈঃ দার্ধং ন বেত, নিষিদ্ধকমূ। 
প্রাউ্মুখো দৈবিকৌ 'বিপ্রো বিপ্রান্ত্য় উদঙ্মুখাঃ ॥৩২ 

একৈকো বোতভয়ত্র স্তাদসম্পন্তাবিতি ক্রমঃ। 
পাত্রং বা দৈবিকং কৃত্বা বিপ্র একস্ত পৈতৃকে ॥৩৩ 

ইতি বা নির্বপেচ্ছাদ্ধং নির্ধনশ্চান্যদাচরেহ | 
গত্বারণ্য মমানুব্যমুদ্ধবাভুবিরৌত্যদঃ ॥৩৪ 

নিরম্ো নিধ্নো দেবাঃ পিতিরে। মাহনৃণং কথাঃ 
ন মেহস্তি বিভ্তং ন গুহং ন ভার্ধ্যা 
শ্রাদ্ধং কথং বঃ পিতরঃ ! করোমি । 
বনে প্রবিশ্যোহ রুতং ময়োচ্জৈ- 
ভূঁজেো কৃতৌ বত্ম্নি মারুতস্য ॥৩৫ 
শ্রাদ্ধর্ণমে তদ্ভবভাং প্রদন্তং 

মহাং দয়ধবং পিতৃদেবতাদ্যাঃ | 

না, অধিক কথ! ও নিষিদ্ধ কথ বলিবে না এবং ম্লেচ্ছ ও 

পতিতের সহিত বাক্যালাপ করিবে না। দেবপক্ষীয় 
্রাহ্মণদ্ধয় পুমুখ ও পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণত্রয় উত্তরমুখ হইয়া 
বমিবে ।৩১-৩২ 

ব্রাহ্মণের অভাব হইলে উভয়স্থলে এক একজন 

করিয়া ব্রাহ্মণ থাকিবে- ইহাই ক্রম); অথবা দেবপক্ষে 

পাত্রমীত্র স্থাপন করিয়া পিতৃপক্ষে একজন ব্রাক্ধণ 

রাখিবে ।৩৩ 

এই প্রকারে শ্রাদ্ধ করিবে; নির্ধন ব্যক্তি অন্তর্নপ 
আচরণ করিবে। নির্ধন বাক্তি মনুষ্যবজ্জিত অরণ্যে 
গমন করিয়া উদ্ধীবাহু হইয়া উচ্চৈঃম্বরে (বিশেষভাবে 
শব করিয়া) বলিবে, “আমি দান করিতে অক্ষম, 

নিরলস ও নির্ধম। হে দেবগণ! হে পিতৃগণ ! তোমর। 
আমাকে খণমুক্ত কর। আমার বিত্ত নাই, গুহ নাই, 
ভার্ধ্যা নাই, হে পিতৃগণ! আমি কি করিয়া শ্রাদ্ধ 
করিব? আমি এই বনে প্রবেশ করিয়া বাসুর পথে ভুজদবয় 

স্থাপন করত উচ্চৈঃম্বরে রব করিতোছি। হে পিতৃদেবগণ ! 
এই শ্রান্ধরূপ খণ আপনাদেরই প্রদত্ত; আপনারা 

আমাকে দয়া ( খণযুক্ত ) করুন”। এইরূপ বলিয়! 



৯৮ 

আখ্যায় চোত্ক্ষিপ্য ভূজাবিতস্ততো 

দিবা চ রাত্রিং লমুপোষ্য তিষ্ঠেশ ॥৩৬ 
ভবেন্নরস্তেন কৃতেন তেষা- 
মৃণেন মুক্তঃ পিতৃদেবতানায্ | 

নিবিভ্ত-নির্ভাগ্য-নিরাশ্রয়াণাং 
শরান্ধস্ত মার্গঃ কথিতো মুনীন্র্ৈঃ ॥৩৭ 
ময়াখ্যাতং রুদিত্বা ব পিতরঃ শ্রাদ্ধদেব তাঃ। 

শ্রাদ্ধর্ণন্য বিযুক্তোহহুং মহিতাঃ পিতরো ময় ॥৩৮ 

কুতোপবাসস্তত্রাহ্ছি শ্রাদ্ধর্ণান্মুচ্যতে দ্বিজঃ | 

এতচ্চাপি ন ষঃ কুর্য্যাৎ পিতরস্তেন বৈ হতাঃ ॥৩৯ 
সম্পত্তাবর্থ-পাত্রাণামেকৈকন্ত ব্রয়ন্ত্রয়ঃ | 
পিত্রাদেত্রা ক্ষণাঃ প্রোক্তাশ্চত্বারে বৈশ্বদৈবিকে ॥৪০ 

স্বৌ৷ বাপি দৈবিকে বিপ্রৌ৷ চৈকৈকো ব! ন দোষ- 
ভাক। 

স্যাম্মাতামহিকেহপ্যেবমেকোহপি বৈশ্বদৈবিকে ॥8১ 
রণ বাপ ্্্প কর ++ পাশা ািশিশিশা 

ইতস্ততঃ ভূজযুগল উদ্ধদিকে ক্ষেপণ করিয়া ( উত্তোলন 

করিয়া ) দিবারাত্রি উপবাসী থাকিবে ।৩৪-৩৬ 

মানুষ এরূপ আঁচরণ করিলে সে সেই পিতৃদেবগণের 

থণ হইতে মুক্ত হইতে পারে । মুনিশ্রেষ্ঠগণ বিস্ত, ভাগ্য 

ও আঁশ্রয়হীন ব্যক্তিগণের জন্য পিতৃদেবতী'র শ্রাদ্ধবিষয়ে 

এইক্সপ উপদেশ করিয়াছেন 1৩৭ 

“হে শ্রাদ্ধদেবতা-পিতৃগণ ! আমি রোদন করিয়া 

তোমাদের নিকটে আমার পূর্বোক্ত কথা বলিয়াছি, 

আমি তোমাদের পুজা করিয়াছি, এক্ষণে আমি শ্রান্ধখণ 

হইতে মুক্ত হইলীম। সেই দিন উপবাস করিয়া ছিজ 

আদ্ধ-ণ হইতে যুক্ত হয়। (পূর্বোক্ত) এইঅনুষ্ঠানও যে 

করে না, সে তাহার পিতৃগণকে নিজেই যেন বধ 

করে ।৩৮-৩৯ 

, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, অর্থ এবং শ্রাদ্ধীয় ব্রাঙ্গণ 

সহজলভ্য হইলে পিতৃগণের এক এক জনের উদ্দেশ্টে 

তিন তিন জন করিয়। ত্রাঙ্গণ এবং বৈশ্বদৈবিক আাছ্ধে 

চারজন ব্রাক্ষণ শ্রান্ধসিদ্ধির জন্ত উপস্থাপিত করিবে 1৪৯ 

অথবা দৈবশ্রীন্ধে দুইজন ব্রাহ্মণ নতুবা একজন 

আধ্য শাখু 

নত্বৈবৈকং তু সর্বেষামাশ্বলায়নমতস্থিতঃ | 
পিতৃণামচয়েদ্ বিপ্রমন্র পিগু নিদর্শনম্ ॥৪২ 

ন মাতামহিকং শ্রাদ্ধং শ্রোতমুক্তং তু সাগ্নিকৈঃ। 
অনগ্নিকস্ত তত কুর্য্যাদদিতি কেচিম্মতং বিছুঃ ॥৪৩ 
সাগ্রিকৈরপি কার্ধ্যং স্তাচ্ছাদ্ধং মাতামহং দ্বিজৈঃ 
ষড়দৈবত্যমিতি হোকে একে তু পার্বণদ্বয়ম্ ॥8৪ 
অপুত্রস্ত পিতৃব্যস্ত তৎপুৈত্রতৃজো৷ ভবে । 
স এব তস্ত কুরবাত পিগুদানোদকক্রিয়াঃ ॥৪৫ 
পার্বণং তেন কাধ্য?ঃ স্যাৎ পুত্রবদ্ ভ্রাতৃজেন তু। 
পিতৃম্থানেষু তং কৃত্বা শেষং পুর্ববহূচ্ছরে ॥৪৬ 
শ্রাদ্ধং পত্যাপি কার্ধ্যং স্তাদপুত্রায়াস্ত যোষিতঃ | 
তশ্তাপি হি তয়! কাধ্যমেকত্বং হি তয়োর্যতঃ ॥৪৭ 

ভরাতুর্জ্যেষ্ঠস্য কুঝাত জ্যেষ্টো ভ্রাতাহনুজস্য চ। 

দৈবহীনং তু তৎ কুধ্যাদিতি ধর্মবিদে। বিছুঃ ॥৪৮ 
পিতুঃ পুত্রেণ কর্তব্যা পিগুদানোদকক্রিয় । 
পুত্রাভাবে তু পুত্রী চ তদভাবে সাহোদরঃ ॥৪৯ 

হইলেও দোষাবহ হয় না। মাতামহ-সম্বন্বীয় শ্রান্ধেও 

এইরূপ জানিবে। বৈশ্বদৈবকি শ্রীদ্ধে একজন ত্রাক্ষণ 

হইলেও দোষাঁবহ নহে ।৪১ 

অথবা আশ্বলায়ন-মতাবলম্বী হইয়া একজন ত্রাহ্মণকে 

নমস্কার করত একজন ত্রান্ষণকেই অর্চনা করিবে, 

সকল পিতলোৌকের পিগুই আদ্ধের নিদর্শন 1৪২ 

মাতামহাদির শ্রাদ্ধ শ্ত্বাক্ত নহে বলিয়া সাগ্মিকগণ 
বলেন। অনগ্রিক ব্যক্তি মাতামহাদির শ্রাদ্ধ করিবে-_ 
এইরূপ মত কেহ কেহ বলেন ।৪৩ 

কেহ কেহ বলেন- সাগ্লিকগণও ফড়দেবতাক 
মাতামহ-শ্রাদধ করিবে; আবার কেহ কেহ বলেন-- 
পার্ধণদ্বয় করিবে 188 

অপুত্রক-পিতৃব্যের ভ্রাতুদ্পুত্রই তাহার পুত্রতুলা । 
পুত্রতুল্য সেই ভ্রাতুষ্পুত্রই পিতৃব্যের পিগুদান, উদকক্তিয়া 
প্রভৃতি কাধ্য করিবে 18৪৫ 

পুত্রব সেই ভ্রাতুদ্পুত্রই পিতৃব্যের পার্ধণশ্রাঙ্থ 
করিবে। পিতৃম্থানে পিতৃব্যের নাম করিয়া অবশিষ্ট 
কায পূর্বব উচ্চারণ করিবে ।৪৬ 



বৃহত পরাশর-শ্মৃতিঃ 

মিত্রা্দীনাঞ্চ কর্তব্যং সমীহস্তে যতোহপ্যমী | 
নাবজ্ঞেয়াস্ত তে সর্বে কৃতে তু স্যাম্মহাফলম্ ॥৫০ 

পিতামহস্তদন্যো ব৷ যস্ত জীবন্ ভবেদ্ দ্বিজঃ | 
প্রত্যক্ষাস্তেইপি বৈ পুজ্যাঃ সংস্থিত্যর্থং 

যতশ্চ তত ॥৫১ 

বিদ্যমানত্রয়াণাং স্যাৎ প্রত্যক্ষ; পুজ্য এব সঃ। 

গৌতমস্য মতং ত্বেতদিতি বাসিষ্জোহব্রবীৎ ॥৫২ 
বি্ধমানে তু পিতরি শ্রাদ্ধং কর্তৃমুপস্থিতঃ | 
পিতৃবৎ পিতৃপিত্রাদেঃ কু্ধ্যাচ্ছা দ্ধমসংশয়ম্ ॥৫৩ 

পুত্রিকায়াঃ স্থতঃ শ্রাদ্ধং নির্বপেন্মাতুরেব সঃ । 
তৎপিতুনির্বপত্যস্মাৎ তৃতীয়ং তু পিতুঃ পিতৃঃ ॥৫৪ 
০০ শিপ শিসীশিশী 

পুত্রহীনা স্ত্রীলোকের শ্রাদ্ধ পতিও করিবে। 
পতি ও পত্রীর মধ্যে বিবাহ দ্বারা একত্ব স্থাপিত 

হইয়াছে বলিয়া পতির শ্রাদ্ধ পত়ীও করিতে পারিবে 

(যদি পতি অপুত্রক হয় )1৪৭ 

ধর্মতব্বভ্তগণ বলিয়া থাকেন যে, অপুত্রক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
শ্রাদ্ধ কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাঁর শ্রাদ্ধ জ্যেষ্ঠ ভাতা 
করিতে পাঁরিবেন। তবে সেই শ্রাদ্ধ দৈবহীন করিতে 

হইবে। পুত্র পিতার পিণোদকদানক্রিয়া করিবে। 
পুত্রের অভাব হইলে কন্যা এবং কন্যার অভাব হইলে 

সহোদর পিন্ডোদকদান-ক্রিয়! করিবে 1৪৮-৪৯ 

মিত্রাদির শ্রীদ্ধও মিতরীদির করা কর্তব্য, কেনন। 

উহার পরস্পর পরস্পরের প্রতি অন্ত্রমযুক্ত। স্তরাং 
মিত্রদিগকে অবজ্ঞ। করিবে না; মিত্রাদি মিত্রাদির শ্রাগ 

করিলে মহাঁফললাভ হয়।৫০ 

যাহার পিতামহ বা অন্য কেহ বাঁচিয়া আছেন, 

্রত্যক্ষীভূত তাহারাও পূজনীয়,যেহেতু তোমার সংস্থিতির 
কারণন্বরূপ তীহারা আজও জীবিত আছেন 1৫১ 

বিচ্ধমানকয়ের মধ্যে যিনি প্রত্যক্ষ, তিনিই পূজ্য-_ 
ইহাই গৌতমের মত বলিয়া পরাঁশর মুনি বলিয়াছেন ।৫২ 

পিতা বিষ্ভমান থাকিলে শ্রাদ্ধ করিবার জন্য 

সমুপস্থিত পুত্র পিতার পিত্রাদির শ্রাদ্ধ করিবে__ইছাঁতে 
কোনও সংশয় নাই ।৫৩ 

১১১ 

অতএব দ্বিজঃ পুপ্রীমুদ্বহেমন কথঞ্চন। 
উদ্বোঢুঃ পুন্রঃ পুত্রোইসৌ পুত্রোহসে। মাতুরেব 

হি ॥৫৫ 
পুত্রশ্চ ছুহিতুঃ পুত্রঃ সমৌ তো ধাম়িকে পথি। 
অর্থাহতৌ চ বিপ্রোক্ভো৷ তুল্য তে 

শক্তি জোহব্রবীৎ ॥৫৬ 
মুখ্যং যথ। পিতৃশ্রাদ্ধং তথা মাতামহ্স্য চ। 
পুত্র-দৌহিত্রয়োলেশকে বিশেষে নোপপপ্ঠতে ॥৫৭ 

দৌহিত্রঃ পাবনঃ শ্রাদ্ধে কালস্ত কুতপন্তথা | 
তথা কৃষ্ণাস্তিল। বিদ্বমিতি শাস্ত্রবিদো বিছুঃ ॥৫৮ 

কাম্যমাভ্যুদয়ং চৈব দ্বিবিধং পার্বণং স্মৃতমৃ। 
যথাকামং তু কাম্যং স্যাদ্ বৃদ্ধাবত্যুদয়ে স্মৃতম্ ॥৫৯ 

পু্রিক-পুর মাতার, তাহার পিতার এবং তৃতীয়তঃ 
পিতার পিতার অর্থা পিতামহের আাদ্ধ করিবে ।৫৪ 

এইহেতু দ্বিজ কখনও পুত্রী বিবাহ করিবে না। 
উদ্ধাহকারীর যে পুত্র, সে মাতার পুত্রই হইয়া থাকে ।৫৫ 

ধ্মীয়পথে স্বীয় পুত্র ও দুহিতৃপুত্র উভয়েই সমান । 
বিধের আহত অর্থে পুত্র ও দৌহিত্র উভয়েই তুলা ।৫৬ 

পিতার শ্রাদ্ধ যেমন মুখ্য, মাতামহের শ্রান্ধও 

তেমনই মুখ্য । এই সংসারে পুত্র ও দৌহিত্রের মধ্যে 
কিছুই বিশেষ নাই ।৫৭ 

হে বিদ্বন! শান্সব্দ্গণ বলেন যে, শ্রাদ্ধে দৌহিত্রই 
সর্বত্র পবিত্র বলিয়৷ কিত। শ্রা্ে কুতপমুহুর্তই প্রকৃত 

কাল এবং কুষ্ণতিল বিশেষ উপচাঁর ৫৮ 

পার্ধণশ্রাদ্ধ ছুই প্রকার বলিয়া কথিত, যথা-_ 

কাধ্য ও আভ্যুদয়িক; কামনা অনুসারে করণীয় 

শ্রাদ্ধ কাম্য এবং বৃদ্ধিনিমিত্তক-কাধ্যে করণীয় শ্রাঙ্ধ 
| 
। আভ্যুদয়িক 1৫৯ 

্রাহ্মণপিতার ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্রকে 
দ্বিজশ্রোষ্ঠের শ্যাঁয় নিশ্চয় করিবে 1৬৭ 

ক্ত্রিয়ের পুত্র ও বৈশ্বোর পুত্র ছিজপিতৃগণকে তর্পণ 
দ্বারা তৃপ্ত করিয়া সঘুত পক্কান্ন দ্বারা দুইটি শ্রান্ধ 

করিবে 1৬১ 

শুদর আমান ত্বারা মন্ত্রক দ্বিজপূজা করিবে 



১৩৩ 

ক্ষত্রিয়ায়াং তু যো জাতো! বৈশ্যায়াঞ্চ তথ! স্তঃ | 
ব্রাহ্মণস্ত পিতৃস্তো তু নির্বপেতাং দ্বিজাগ্র্যব ॥৬০ 
ক্ষত্িয়ন্য স্রতশ্চৈব তথা বৈশ্যান্নতোহপি চ। 
শৃতান্নেন দ্বিজাংস্ত্প্য শ্রাদ্ধদ্বয়ঞ্চ নির্বপে ॥৬১ 
আমাম্েন তু শূদ্রস্ত ভূষ্তীঞ্চ দ্বিজপুজনমূ । 
কৃত্বা শ্রাদ্ধং তু নির্বাপ্য সজাতীনশয়েতথা ॥৬২ 

যঃ শুদ্রো ভোজয়েদ্ বিগ্রান্ শুতপাকাশনেন তু 
স তদ্ বিপ্রকতৈনোভিলিপ্যতে শক্তিজোহব্রবীৎ /৬৩ 

শুদ্রপাকং দ্বিজেভ্যশ্চ বিভবান্ধো দদাতি যঃ। 

কৃমী ভবতি পাত।লে স যুগান্যেকবিংশতিম ॥৬৪ 
ভোজিতেন তু বিপ্রেণ যৎপাপং তম্য জায়তে। 

তেনাসৌ লিপ্যতে মুঢ়ো যঃ শুদ্রো৷ ভোজয়েদ্ 

॥৬৫ 

যোহহম্মন্যো ছিজাগ্র্যাংস্ত শুদ্রেশ্রিতেন ভোজয়ে । 

স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুনরারৃতিভুলভিম্ ॥৬৬ 

শ্রাঙ্ধাকার্ধ্য সমাপন করিয়া সমানজাতীয়দিগকে ভোজন 

করাইবে 1৬২ 
যে শৃদ্র ব্রাঙ্মণকে তাহার পাকান্ন ভোজন করায়, 

সেই শুদ্র এ ব্রাহ্ষণের কৃত পাপে লিপ্ত হয়_ইহ] পরাশর 

মুনি বলিয়াছেন ৬৩ 

বিভব-প্রাচুধ্যে অন্ধসম হইয়া যে ব্যক্তি দ্বিজগণকে 

শৃদ্রেপক্কান্ন প্রদান করে, সে একবিংশতি যুগ যাবৎ 

পাতালে কৃমি হইয়া অবস্থান করে,।৬৪ 

শুদ্রপক্কাননভোজি-ছিজগণ যেইরূপ পাঁপে লিপু হয়, যে 

শুর দ্বিজগণকে পক্কান্ন ভোজন করাইয়াছে এ মুটও 

সেইরূপ পাপে লিপ্ত হয়।৬৫ 

যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে শৃদ্রপন্কান্ন 
ভোজন করায়, সে ব্যক্তি ঘোরনরকে গমন করে এবং 

তাহার পুনঃ মনুষ্াজন্ম দুর্লভ হয়।৬৯ 

যে শু দবিজগণকে পক্কাক্প ভোজন করায়, এ দ্বিজগণের 
পূর্বক্ত কর্মের জন্য যকিঞ্িম্মাত্র পাঁপও সেই শুত্রে 
সংক্রমিত হয় অর্থাও শুক্র সেই পাপে লিপ্ত হয়।৬৭ 

খুাধ্য-শাস্র 

যকিঞ্চিত কিন্বিষং বিপ্রে কৃতপু্বং তু তিষ্ঠতি 
তেনাসৌ লিপ্যতে পাপী যঃ শুড্ো 

ভোজযেদ্ দ্বিজান্ ॥৬৭ 

শৃদ্রোচ্ছিষ্টং তু যে৷ ভূঙ.ক্তে মতিপুর্বং দ্বিজাধমঃ 
কুমিতুং যাতি ঝিষ্টায়াং যুগানি হোকবিংশতিমূ ॥৬৮ 
শৃর্রোচ্ছিষ্টং তু যো ভূঙ্ক্তে পঞ্চাহানি দ্বিজাধমঃ 
স তদ্ বিষ্টাকুমিত্বং তু প্রাপ্োতি হি শতং সমাঃ ॥৬৯ 

অতো ন ভোজয়েদ্ বিপ্রামিরবপেন্সৈব পুজয়ে 
শব্রান্নং ভোজনাদ্যুক্তং ইতি প্রাঁশরোহব্রবী্ ॥৭০ 

ন ভোঙয়েৎ স্তিয়ং শ্রাদ্ধে ফ্াপি ব্রতচারিণীমূ। 
পাত্রং তস্তৈ সমপ্্যং স্তা'দিতি ধর্মবিদব্রবীৎ ॥৭১ 

দ্বিজল্মানো ন কুঝীরন্ শ্রাদ্ধমামাশনেন তৃ। 
যদৈব স্থ্যঃ প্রবাসস্থা ভার্য্যা ঘত্র ন সম্মিধো ॥৭২ 

ব্যবধানেন ভার্ধ্যায়া গ্রহণে পুত্রজন্মনি | 

কুরধ্যাদামাশনশ্রাদ্ধমিতি পরাশরোহব্রবীৎ ॥৭৩ 

ূ যে দ্বিজাধম শেচ্ছাঁয় শুড্রোচ্ছি্ট ভোজন করে, 

৷ সে একবিংশতি যুগ পধ্যন্ত বিষ্ঠামধ্যে কমিজশ্ম প্রাপ্ত 
৷ হুইয়া থাকে 1৬৮ 

যে দ্বিজাধম পাঁচদিন যাব শুপ্রোচ্ছিষ্ট ভোজন 
| করে, সে শতবগুসর যাব তাহার বিষ্ঠার কমি হইয়া 

জন্মলাভ করে ।৬৯ 

শুদ্রানভোজনকারী এরূপ বিপ্রগণকে ভোজন 

করাইবে না, কোনও দ্রব্য বিতরণ করিবে না এবং 

পূজাও করিবে না- ইহাই উচিত বলিয়া পরাশর মুনি 
বলিয়াছেন ।৭০ 

ধর্মভ্ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, ব্রতচারিনী 

স্ীলোককে শ্রাঙ্দে ভোজন কর'ইবে না, কারণ, তাহা 

হইলে তাহাকে পাজ সমর্পণ করিতে হইবে। (শ্রাঙ্গে 

স্্রীলৌকের পাত্রীধিকার নাই )1৭১ 

প্রবাসী হইলে এবং ভার্ধ্যা সন্নিকটে না থাকিলেও 
দ্বিজগণ আমান্ন দারা শ্রাদ্ধ করিবে না।৭২ 

পরাঁশর মুনি বঙ্গিয়াছেন যে, গ্রহণকালে এবং পুত্রের 



বৃহত পরাশর-স্মৃতিঃ 

অগ্লোকরণ-পিগাংশ্চ কুর্য্যাদামাশনেন তু। 
সতিলৈর্দধি-মধ্বাজ্যসম্পূক্তৈঃ সকুশৈরপি ॥৭8 
যবাছ্যং সংস্কৃতাম্নেন দ্রেবং বাপি চ নির্বপেৎ। 

জলেন পয়লা বাপি ন স্তাদশ্রাদ্ধকুদ যথা ॥৭৫ 

আমাম্েন দ্বিজৈঃ কার্ধ্যং ন কদাচিদপি দ্বিজাঃ | 
শ্রপতিত্থা দ্বিজৌকস্ন্ত তথাপি পাকমাশ্রয়েশু ॥৭৬ 

ন কুর্য্যাৎ পরপাকেণ নৈকপাকেন তু দ্বয়মূ। 
নৈকশ্রাদ্ধে ছয়ং কৃর্য্যান্ন চ কৃর্ম্যাৎ পরান্নভূক ॥৭৭ 
পিত্রা্দীনাং সগোত্রা যে তথা মাতামহস্থ চ। 

তেষামেকেন পাকেন কার্্যং পিগুবিবজিতম্ ॥৭৮ 
কেচিৎ সাঁপিগুমিচ্ছস্তি সমগোত্রতয়াহনঘ | 
অপি মাতামহো! ন স্যান্তিমনগোত্রতয়া তথ| ॥৭৯ 
পৃথক্ কর্তৃুমশক্যং স্যাদর্থপাত্রাছ্যসম্তবে। 
অবশ্যং তত্র কর্তব্যমেকদৈবমতঃ শ্রযেৎ ॥৮০ 

জন্ম হইলে ভাধ্যার ব্যবধানবশতঃ দ্বিজগণ আমান্ন দ্বারা 

শ্রাদ্ধ করিবে ৭৩ 

সতিলদধি ও মধু-সৃতসংযুক্ত কুশের দ্বারা এবং 

আমানের দ্বারা অগ্লৌোকরণ ও পিণু করিবে ৭৪ 

সংস্কত অম্নের সহিত যবাদি দ্রব্যও পিতৃলোক 

উদ্দেশ্যে প্রদান করিবে এবং জল ও দুগ্ধ প্রদান করিবে। 
শান্ধে অদেয়-দ্রবা যাহাতে প্রদান কর ন! হয়--তগ্প্রতি 

লক্ষ্য রাখিতে হইবে ।৭৫ 

দ্বিজগণের গৃহে ন্িজগণ আমান দ্বার শ্রাদ্ধ করিবে, 
কখনও পাক করিয়া পক্কান্ন দ্বার! শ্রাদ্ধ করিবে না ।৭৬ 

পরকৃত পঞ্চানন দ্বার! শ্রীদ্ধ করিবে না এবং একপাকে 

প্াস্তৃত অন্নদ্বারা দুইটি শ্রাদ্ধও করিবে না। একজনের 
শ্রাদ্ধে দুইটি পাক করিবে না এবং পরান্নভোজন 

করিয়া! শ্রাঙ্ধ করিবে না।৭৭ 

যাহারা পিত্রাদ্দির এবং মাতামহাঁদির সগোত্র। 

তাহাদের মধ্যে যেকোন এক ব্যক্তি দ্বারা ক্লুত পক্কান্নে 

পিগুবজিজ্ত শ্রাদ্ধ করিবে ।৭৮ 

কেহ কেহ ইচ্ছা করেন--সমাঁনগোব্র বলিয়া 

১৩ 

যেষাং নোদ্বাহনংস্কারা হন্যসংক্কারসংস্কতাঃ 

সাঙ্কল্পিকং তবেত্বেষাং শ্রাদ্ধং কার্য্যং মুতেহহনি 1৮১ 
কেচিৎ সাপিগুমিচ্ছন্তি ব্রহ্মসংস্কারবত্তয়া | 
আছ্যো হি ব্রলসংক্কারস্তম্মাৎ পিগুঃ প্রদীয়তে ॥৮২ 
পর্বন্বপি নিমিত্েষু কর্তব্যং পিগুলংযুতম্। 

পিতৃণাং ত্রিবিধা যন্মাদ্ গতিঃ প্রোক্তা মুনীশ্বরৈঃ ॥৮৩ 
বৈশ্বদেবঃ সদা কার্ধ্যঃ শ্রাদ্ধে চ সমুপস্থিতে 
পাঁকশুদ্ধ্যর৫থমেবৈতৎ, পূর্বমেব বিধীয়তে ॥৮৪ 
বৈশ্বদেবোহুগ্রতশ্চৈব শ্রাদ্ধকালে বিশেষতঃ । 
পাকশুদ্ধিস্ত বিজ্ছেয়া ভূক্তোচ্ছিউং তু বর্জয়ে ॥৮৫ 
ম্প্রাপ্তে পার্বশ্রাদ্ধে একোদ্দিষ্টে তথৈব চ। 
অগ্রতো৷ বৈশ্বাদেবঃ স্যাৎ পশ্চাদেকাদশেহহনি ॥৮৬ 
একোদ্দিষ্টে বিশেষেণ প্রাগেব হাগ্নিপুজনম্। 
কালস্ত কৃতপস্তন্ত রৌহিণঃ পার্বণস্থ চ ॥৮৭ 

সপিগুকৃত পক্কান্ন দ্বার শ্রান্ধ করিবে, ভিন্নগো্র বলিয়া 

মাতামহাদির দ্বারা করাইবে না 1৭৯ 

অর্থ এবং শ্রাদ্ধীয় পাত্র (ব্রাহ্মণ ) দুর্লভ হইলে 

এবং পৃথগ ভাবে শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে একদৈবিক 
আাদ্ধ অবশ্য করিবে ।৮০ 

যাহাদের বিবাহসংস্কার হয় নাই অথচ তন্য 

সংস্কারকর্ম হইয়াছে, তাহাদের মৃত্যুতিথিতে সাক্ষপ্লিক 

শ্রাদ্দ করিবে ৮১ 

আছ সংস্কারই ব্রহ্ধসংস্কীর ; সেই ব্রক্ষসংস্কার 

হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ তাহাঁদের সাপিগু ইচ্ছা 

করেন, এইহেতু তাহাদের উদ্দেশে পিগুপ্রদান 
করিবে ।৮২ 

যেহেতু মুনিশ্রেষ্ঠগণ পিতলৌকগণের আ্রিবিধ 
গতি বলিয়াছেন, সেইহেতু পর্বনিমিত্তকশ্শ্রান্ধে পিতৃলোক- 
গণের পিগুদ্বারা শ্রা্ধ করিবে ।৮৩ 

শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে দর্ধদাই বৈশ্বদেব করিবে। 
পাকশুদ্ধির জগ্য এই বৈশ্বদেব পূর্বেই করিবে।, 
৮৪ 



১৬৭ 

বামতশ্চাসনং দগ্ভাৎ পিতৃকার্য্যেঘু লত্মঃ | 

দৈরিকং দক্ষিণং তদ্বদিতি পরাশরোহব্রবী ॥৮৮ 
আসনে চালনং দগ্ভাদ্ বামে বা দক্ষিণেহপি বা। 

পিতৃকার্য্েষু বামং তু দৈবে কর্মণি দক্ষিণম্ ॥৮১৯ 
পিতৃশ্রাদ্ধেযু যে৷ দগ্যাদ্দক্ষিণং দর্ভমাসনয্। 

নাশ্মস্তি পিতরস্তম্তয সার্ধানি বশুসরাণি ষট. ॥৯০ 
তশ্মাদ্ বামত এবাত্র পিতৃকর্মণি চাসনম্। 
দৈবিকে দক্ষিণং তদ্বদিতি বাসিন্ঠজোহব্রবী ॥৯১ 
কুত্র কালে চ কর্তব্যং শ্রাদ্ধং তপৈতৃকং প্রভো ! 
বদন্ঘ নিশ্চয়ং তত্র বিবদস্ত্যপরেহত্র তু ॥৯২ 
পঞ্চদশমৃহূর্তাহস্তৎ প্রাগধদিনং স্মৃতমূ । 
অপরাধ ল্মৃতা বাত্রিস্তম্মধ্যঃ কৃতপো মতঃ ॥৯৩ 

যথা যথা চ হুম্বত্বং পুংসঃ স্থানেন সম্ভবেগ | 
তথা তথ! পবিক্রঃ স্তাৎ কালঃ শ্রাদ্ধার্চনাদিযু ॥8৪ 

শাক্ষকালে অগ্রেই বিশেষরূপে বৈশ্বদেব-ক্রিয়া 

করিবে। অশ্ডে বৈশ্বদেব-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে 
পাঁকত্রব্যের শুদ্ধি হয়। শ্রীদ্ধে ভুক্ত উচ্ছিষ্ট দ্রব্য বঙু্িন 
করিবে । পাধণ ও একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে 
অগ্রেই বৈশ্বদেব-ক্রিয়া করিবে, পরে একাদশাহে করণীয় 

শ্রাদ্ধ করিবে 1৮৫-৮৬ 
একোদ্দিষ্ট শ্াঙ্ধে প্রথমেই বিশেষভাবে অগ্নির পুজা 

করিবে। অস্টম মুহূত্ব একোদিদ্টশ্রা্ধের কাল এবং 
নবমমুহুূর্ত পার্বণশ্রান্ধের কাল বলিয়! জাঁনিবে 1৮৭ 

সঙ্ভন ব্যক্তি পিতৃকার্য্যে বামদিকে ও দৈবকার্্যে 

দক্ষিণদিকে আসন দিবে-_-ইহ] পরাঁশর মুনি বলিয়াছেন। 

বামদিকে ও দক্ষিণদিকে আসনোপরি আসন দিবে। 

এঁ আসন পিতৃকাধ্যে বামদিকে ও দৈবকাধ্যে দক্ষিণদিকে 

দিবে। পিতৃশ্রাদ্ধে যে ব্যক্তি দক্ষিণদিকে ( ডানদিকে ) 
দর্ভাসন প্রদান করে, পিতৃলোকগণ তাহার প্রদত্ত শ্রাদ্ধ 

স্র্থা ছয়বদর যাব গ্রহণ করেন না 1৮৮-৯০ 

সেইহেতু পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে পিতৃকার্য্যে বাম- 

দিকে আসন দিবে এবং সেইরূপে দৈবকর্মে দক্ষিণদিকে 

আসন দিবে--ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন ।৯১ 

আধ্য-শান্ 

ছায়েয়ং পুরুষস্তৈবং তৎপাদাধে! ভবেদ্ যথ। 
আধান-শ্রাদ্ব-দানাদেঃ ল কালোহক্ষয়কৃৎ স্মৃতঃ ॥৯৫ 

অযুতং তু মৃহূত্ণানামর্ধং হাষ্টাদশাধিকম্। 

ত্রিংশত্িন্তৈরহোরাত্রমিতি মাধ্যন্দিনী শ্রুত্তিঃ ॥৯৬ 

মধ্যান্কে তু গতে সূধ্যে ন পুর্বে ন চ পশ্চিমে | 

তুল্যাগ্রসংস্থিতে চৈব সোহষ্টমে। ভাগ উচ্যতে ॥৯৭ 
দিবসম্তাঞ্টমে ভাগে মন্দো৷ ভবতি ভাক্করঃ | 
স কালঃ কৃতপো জ্ঞেয়স্তত্র দর্ভং তু চাক্ষরমূ ॥৯৮ 

মধ্যাহ্ুচলিতে। ভানুঃ কিঞ্চিম্মন্দগতির্বেহ। 
স কালো রোহিণো নাম পিতৃণাং দতমক্ষয়মূ ॥৯৯ 

তম্মাৎ সর্বপ্রযত্বেন রোহিশং তু ন লঙ্ঘয়েৎ । 

অকালে বিধিন! দর্ভং ন দেব-পিতৃগামি তত ॥১০০ 

অব্বরৃদ্ধির্ভবেদ্ ঘত্র তন্রাহব্দমুভয়াত্বকম্ । 
শ্রাদ্ং তত্র চ কুরাত মাসয়োরুভয়োরপি ॥১০১ 

হে প্রভো! পিতৃলোকের শ্রান্ধ কোন্ কালে করা 

কর্তব্য তাহ] নিশ্চয় করিয়া বলুন। কারণ, এই বিষয় 
লইয়া কেহ কেহ বিবাদ করিয়া থাকেন। পঞ্চদশ 

মুহূর্ে একদিন হয়। তাহার পূরার্দ দিন, অপরাদ্ধ রাত্রি 
এবং দিবা ও রাত্রি এই উভয়ের মধ্যবর্তী মুহূর্ত কুতপ 
নামে শান্তপ্রসিদ্ধ 1৯২-৯৩ 

স্থানানুসারে যে যে স্থীনে সুধ্যের গতি যে যে প্রকার 

হম্বতা প্রাপ্ত হয়, শ্রাদ্ধার্চনাদি কাধ্যে সেই সেই স্বানে 

সেইরূপ কালই পবির কাল বলিয়া জাঁনিবে। সৃর্য্যের 

এই ছাঁয় যে কালে তাহার পাদদেশের নিন্রভীগে পতিত 

হয়, সেই কালই আধান ( অগ্ন্যাধান প্রভৃতি ), শ্রাদ্ধ ও 

দানাদি ক্রিয়ার পক্ষে অক্ষয়কারী বলিয়া কথিত ।৯৪-৯৫ 

প্রত্যেক মুহূর্তকে অর্ধেক করিয়া তাঁহার সহিত 
আঠার পল যোগ করিলে সেই সময়কে অযুত' সঙ্ঞ্ঞায় 
অভিহিত করা হয় এবং সেই ত্রিশ মুহূর্তে এক দিবারাতর 
হয়--ইহাই মাধ্যন্দিনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ।৯৬ 

সূর্য্য মধ্যাহগত হইলে এবং পূর্ব ও পশ্চিমদিকে 
গমন না করিয়া সমানভাবে সন্মুখস্থ হইলে সেই সময়ই 
দিবাঁর অফ্টমভাগ বলিয়া! জানিবে। দিবসের অধ্টমভাগে 



বৃহত পরাঁশর-স্মৃতিঃ 

ন বন্ধ্যং দিবসং কুর্ধাম্মাসয়োরুভয়োরপি | 

পিগুবর্জমসঙ্ক্রান্তে সঙ্ক্রান্তে পিগুদংযুতঃ। 

ষষ্টিভিদিবসৈর্মাসঙ্তিংশস্ভিঃ পক্ষ উচ্যতে ॥১০২ 
ংক্রান্তিরহিতঃ পক্ষস্তত্র কার্য্যং বিপিগুকমৃ। 

সিনীবালীমতিক্রম্য যদ] সংক্রমতে রবিঃ ॥ 
যুক্তঃ নাধারৈর্মাসৈঃ ম কাল উত্তরো ভবেহ ॥১০৩ 
সঙ্ক্রান্তিবজিতঃ কীলঃ নমলঃ পাপমম্তবঃ | 
রক্ষপাং ভাগধেয়োহসৌ৷ উত্সবাদিবিবজিতঃ ॥১০৪ 

তত্র নৈমির্ভিকং কাধ্যং শ্রাদ্ধং পিগুবিবজিতম্। 

নিত্যং তু সততং কার্য্যমিতি পরাশরোহতব্রবীহ ॥১০৫ 

অহোভিগু ণিতৈর্যৎ স্যান্তৎ কার্ধ্যং ঘন্র সর্বদা । 
তিথি-নক্ষত্র-যোগাশ্চ জাতকর্মাদিকাশ্চ যে ॥১০৬ 

| 
ূ 
ৰ 

১৬৩) 

নৈমিত্তিকাশ্চ যে চান্ে কার্ধ্যাস্তেছপি মলিযুদচে ১০৭ 

তীর্ঘন্নানং গজচ্ছায়াং দ্বিমুখী-গো প্রদীনব€ ॥ 
মলিয্ন,চেহপি কতব্যং সপিপ্তীকরণাদিকম্ ॥১০৮ 

আগ্রয়ণমমাবাস্যামষ্টকা গ্রহনঙক্রমম্। 
অধিমাসেহপি কার্ধ্যং স্যাদিতি পরাশরোহব্রবীৎ ॥১০৯ 

নিতঞ্চ নিত্যশঃ কার্য্যমিষ্ী কাম্যাশ্চ বয়ে । 
বাধিকং পিগুবজং স্যাদন্যম্মিন্পিগুদংযুতম্ ॥১১০ 

ইস্টিবা গ্রয়ণং শ্রাদ্ধম্ধাহাধ্যঞ্চ সর্বদ]। 
কর্তব্যং সততং বিপ্রৈরিষ্তীঃ কাম্যাশ্চ বজয়ে ॥১১১ 

দৈবে কর্মণি সম্প্রাপ্তে তিথির্যত্রোদিতো রবিঃ | 
সা তিথি: সকলা জ্ঞেয়া বিপরীত তু পৈতৃকে ॥১১২ 

সূর্যকর (ূ্ারশ্যি) মন্দীভূত হয়। সেই সময়কে | করিবে । সাধারণ মাসের সহিত ; যুক্ত (পরবর্তী মাস 

কুতপ-ুহুর্ত বলিয়া জানিবে। কুতপ-ুতূর্তে পিতৃ শুদ্ধ কাল। সংক্রীন্তিবজ্জিত কাল মলযুক্ত, তাহা 
উদ্দেশ্যে দত্ত দ্রব্য অক্ষয় হয়। সূর্য্য মধ্যাহ্কাল হইতে পাপ হইতে উৎ্পন্ন। উত্সবাদি-বঞ্জিত এ মলমাস 

চলিতে আরন্ত করিয়া যখন কিছুমাত্র মন্দগর্তি হইতে 

আরস্ত করে, সেই কাল রোহিণ নামে খ্যাত হয়; 
সে সময়ে পিত উদ্দেশ্যে দত্ত দ্রব্য অক্ষয় হয়। সেইহেতু 
সর্ধপ্রধত্বে রোহিণমুহূর্তমধ্যে পিত্রাদির উদ্দেশে দ্রব্যাদি | 

দান করিবে, কিছুতেই রোহিণ-ুহুর্ধ লঙ্ঘন করিবে না। 

অকালে বিধি অনুসারে দান করিলেও তাহা দেবগামী 
'ও পিতৃগাঁমী হয় না।৯৭-১০০ 

ষে বর্ষে মাঁস বুদ্ধি হইবে অর্থাৎ মলমীস হইবে, 

সেই বর্ষ মল ও শুদ্ধ এই উভয় মাসাতক | সেই বর্ষে মল 

ও শুদ্ধ এই উভয় মাসেই শ্রাদ্ধ করিবে 1১০১ 

বুদ্ধিমীস এবং ক্ষয়মাস এই উভয়মাসে নিক্ষলভাবে 

দিন কাটাইবে না অর্থাৎ নিত্য বৈধ-কণ্ম করিবে । রবি- 

সংক্রান্তিবজ্জিত-মাসে পিগুহীন ও রবি- সংক্রাস্তিযুক্ত 
মাসে সপিগু শ্রাদ্ধ করিবে। বষ্টি (বাট) দিবদে একমাদ 
ও ত্রিশদিনে একপক্ষ হয় ।১০২ 

অমাবস্যা অতিক্রম করিয়া যখন সুধ্য-সংক্রমণ হয়ঃ 
তখন সেই মাস সংক্রাস্তিরহিত-মীলনামে অভিহিত 

রাক্ষপদিগের ভাগ ধারণ করে। সেই মলমাসে 

পিগুবজ্জিত নেমিদ্তিক শ্রাদ্ধ করিবে। পরাশর 

মুনি বলিয়াছেন যে, নিতাশ্রাদ্ধ সর্বদা করিবে 

অর্থাৎ মলমাসে তাহা বাধিত হইবে না; দিন গণনা 

করিয়া ষে কাধ্য হয়, তাহা সর্বদা করিতে পারিবে। 

তিথি, নক্ষত্র ও যোগবশতঃ যে সকল নৈমিতিক 
ক্রিয়া উপস্থিত হয়, মলমাসে সে সকল কার্য 
করিবে ।১০৩-৭ 

আসন্পপ্রসবা-গো-দানের ন্যায় তীর্ঘন্নান, গজচ্ছায়া- 

নিমিভ্তক শ্রাদ্ধ এবং সপিপ্ীকরণ মলমাসেও করিবে। 

পরাশর মুনি বলিয়াছেন যে, নবান্ন, অমাবস্যা, অধ্টকা, 
গ্রহণ ও সংক্রান্তিনিমিত্তক শ্রাদ্ধ মলমাসেও করিবে। 

মলমাসে নিত্যকন্্ নিত্য করিবে, কিন্ত্রী ষজ্ত ও 

কাম্যকন্্ম বর্জন করিবে। মলমাঁসে পিগুবঞ্জিত 
বাঁধিক শ্রাদ্ধ করিবে এবং শুদ্ধমাসে পিগুযুক্ত শ্রান্ধ 
করিবে ।১০৮-১০ 

বিপ্রগণ নিত্য ধাগ, নবান্শ্রাদ্ধ এবং প্রতিমাসকরণীয় 

হয়; সেই সংক্রান্তি-রহিত পক্ষে পিগুবজ্জিত শ্রাদ্ধ পিতৃশ্রান্ধ সর্বদা করিবে; কিন্তু কাম্য 



১৩৪ 

বৃদ্ধিমন্দিবসে কার্য্যং শ্রাদ্ধমাভ্যুদিকং দ্বিজৈঃ | 
ক্ষীয়মাণে দিনে কার্ধ্যং শ্রাদ্ধং বিদ্বন্ ক্ষয়াহ্িকমৃ।১১৩ 
মিত্রে চৈবমগোত্রে চ পিতৃ-মাতৃসহোদরে | 
আসনং নৈব দাতব্যং ভোক্তব্যা এবমেব হি ॥১১৪ 

্রাহ্মণং ন সগোত্রঞ্চ পুজয়ে পিতৃকর্মণি। 
নোপতিষ্ঠতি তত্ভেষাং কিন্তু স্তাচ্চ নিরাশতা৷ ॥১১৫ 

স্বগোত্রং ভোজয়েদ্ যস্তু পিতৃশ্রাদ্ধেযু বৈ দ্বিজঃ। 

হতাঃ স্থ্ঃ পিতরন্তেন ন ভোক্ত,মুপতিষ্ঠতে ॥৯১৬ 
শ্রাদ্ধং কুবন্ দ্বিজোহজ্ঞানাং গোত্র যস্ত ভোজয়ে 

স লুগডপিতৃদেবঃ সম্নরকং প্রতিপণ্যতে ॥১১৭ 

তম্মান্ন গোত্রিণং বিপ্রং ভোজয়েদ্ বিধিপুর্বকম্ । 
নাতির ভোজ্যাস্তে উত্থিতৈস্ত 

দ্বিজোতমৈঃ ॥১১৮ 

দক্ষিণাপ্রবণে দেশে শ্রাদ্ধং কুরধ্যাত্ত, পৈতৃকম্। 

পিতৃণাং পাবনো দেশঃ স 

প্রোক্তোহক্ষয়তৃপ্তিকুৎ ॥৯১৯ 

করিবে। দেবপূজাদি কণ্মে যে তিথিতে রবি উদ্দিত 

হয়ঃ সেই তিথি দেবপুজায় প্রশস্ত জানিবে; কিন্তু 
পিতৃকার্যে ইহার বিপরীত জানিবে ।১১১-১২ 

হে বিদ্বন্! বৃদ্ধিমদ্দিবসে ( সংস্কীরকর্ধ-দিবসে ) 

ছিজগণ আভূাদয়িক আাদ্ধ করিবে। ক্ষয়দিবসীয় ( মৃত্যু- 

দিবসীয় ) শ্রাদ্ধ ক্ষীয়মীণ (মৃত) তিথিতে করিবে ।১১৩ 

পিত্রাদির শ্রান্ধে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্ষণকে যে আসন প্রদান 

কর] হয়, মিত্র, সগোত্র এবং পিতমাতৃসহোদর 

ইহাদিগকে সে আসন প্রদান করিবে না। অর্থাৎ 

উপরোক্ত ব্যক্তিগণকে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ করিবে না; 

ইহাদিগকে কেবলমাত্র ভোজন করাইবে ।১১৪ 

পিতৃকার্যে সমানগোত্রীয় ব্রাঙ্মণকে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ- 

রূপে পূজা করিবে না। যদি সমানগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে 

পূজ। করে, তাহা হইলে সেম্থলে পিতৃলোকের উপস্থিতি 
হয় না এবং পিতৃুলোকের শ্রান্ধপ্রাপ্তির আশা নষ্ট 

হয়।১১৫ 

যে দ্বিজ পিতৃশ্রান্ধে শ্রান্ীয় ব্রাহ্মণরূপে স্বগোত্রীয়কে 

আধ্য-শাস্ী 

দেশে কালে চ পাত্রে চ বিধিন! হুবিষা চ যশ 

তিলৈর্দশ্চ মন্ত্রৈশ্চ শ্রাদ্ধং 
যাচ্ছ দ্ধয়ান্িতম্ ॥১২০ 

তৈজলানি তু গাত্রাণি হথার্ঘ্যার্থ, ভোজনায় চ। 
মুণ-পাষাণময়ান্তেকে অপরাণ্যপরে বিছুঃ ॥১২১ 

পলাশ-পদ্ম-পত্রাণি অনিষিদ্ধানি যানি চ। 

তানি শ্রাদ্ধেষু কার্ধ্যাণি পিতৃ-দেবহিতানি চ ॥১২২ 

রৃদ্ধিশ্রাদ্ধেষু মন্যান্তে ম্বদ্ময়ানি তু কেচন। 

শৌনকম্ত মৃতং হেতদ্ যথা কার্য্যং তু স্বগ্ময়মূ ॥৯২৩ 

একদ্রব্যাণি কার্য্যাণি পাত্রাণি ভোজনার্ঘয়োঃ | 

ত্রীণি পৈতৃকপাত্রাণি দে দৈবে বৈশ্বদৈবিকে ॥১২৪ 

একন্ঠ বৈশ্বদেবানি পৈতৃকাণ্যেকবস্ত্নঃ | 

ইতি বা তানি কার্য্যাণি ভেদমেকত্র বজয়েৎ ॥১২৫ 

বটাহশ্বর্থাহকপত্রেষু কুম্তী-তিন্দুকযোরপি। 
কোবিদার-করপ্জেঘু ন ভুপ্জীত কদাচন ॥১২ ৬ 

| ্ | 
| ভোজন করায়, সেই দ্বিজই যেন পিতৃলৌকগণকে বধ 

করিয়া তদ্বধজনিত পাপে লিপ্ত হয়; পিতৃলোক সেই 

শ্রাদ্ধ ভৌজন করিবার জন্য উপস্থিত হন না।১১৬ 

কোনও দ্বিজ যদি ভ্ভ্ানতাবশতঃ পিতৃশ্রান্ধে 

শান্ধীয় ব্রাঙ্ষণরূপে স্বগৌত্রীয়কে ভোজন করায়, তাহা 

হইলে সে পিতদেব কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নরকগামী 
হয় ।১১৭ 

সেইহেতু শ্রান্ধে সগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে বিধিবোধিত- 

ভাবে ভোজন করাইবে না; উত্থানশীল ছিজশ্রেষ্ঠ 
সগোত্রীয় ত্রাহ্মণকে জ্ঞাতিরপে ভোজন কর|ইবে ।১১৮ 

উত্তরদিক্ অপেক্ষা দক্ষিণদিক্ নিন্ম ( ঢালু) এইরূপ 
স্থানে পিতৃলোকের শ্রান্ধ করিবে। দক্ষিণপ্রবণ "্থান 

পিতৃুলোকের শ্রাঙ্ধের পক্ষে অতিশয় পবিত্র ও অক্ষয় 
তৃপ্ডিকর ।১১৯ 

বিধি অনুসারে যথাযোগ্য দেশ, কাল ও পাত্রে ঘ্বৃত, 
তিল, দর্ভ ও মন্ত্র দ্বারা শ্রন্ধাযুস্তভাবে যাহা করা হয়, 
তাহাই শ্রান্ধ।১২, 



বৃহ পরাশর-স্মৃতিঃ 

স্থরভী-নাগকর্ণীগ্যৈঃ করবার-করপ্তাকৈঃ | 
বিন্যস্ত চয়েদ্ বিদ্বান্ পিতৃন্ শ্রাদ্ধেবু গহিতৈঃ ॥১২৭ 
তদ্ভূঞ্ীন্তেহস্থরাঃ শাদ্ধং নিরাশৈঃ পিতৃভির্গ তৈঃ। 
সর্বাণি রক্তপুষ্পাণি নিধিদ্ধান্যপরাণি চ। 

বজয়েৎ পিতৃকাধ্যেঘু কেতকীকুম্থমানি চ ॥১২৮ 
গো-রস্তা-ভূঙ্গরাজাগ্যৈ্মল্লিকা-কুজকৈরপি । 
সমরয়েদ্ দ্বিজান্ শ্রাদ্ধে হব্য-কব্যোদিতৈদ্বিজঃ ॥১২৯ 
ন দগ্যাদ্ গুগগুলং শ্রাদ্ধে দ্বিজানাং পিতৃদৈবতে | 
ধুপাভাবে গুড়ো দেয়া ঘৃুতদীপং দ্বিজোত্মাঃ ॥১৩০ 

কুম্কুমাগ্যং চন্দনঞ্চ দ্েয়ং গন্ধবিমিশ্রিতষ্ । 
উধ্বপ্চ তিলকং কুর্ধ্যাদ্ দৈবে পিক্র্যে চ কর্মণি ॥১৩১ 

নিরাশাঃ পিতরো যান্তি যস্ত কৃষ্যাশ ত্রিপুণ্ু কম্। 

আাদ্ধে অর্থা ও ডোজনায় পাত্র তৈজস-নিম্মিত 

হইবে। কেহ কেহ মৃ ও প্রস্তরময় পাত্র, কেহ কেহ 

অন্যান্য পাত্রের কথাও উল্লেখ করিয়া থাকেন 1১২১ 

পলাশ ও পল্সপত্র এবং যে সকল পাত্র শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ 

বলিয়া কথিত হয় নাই, সেই সকল পাত্র এবং 
পিতৃকাধ্যে 

ব্যবহার করিবে 1১২২ 

কেহ কেহ মনে করেন, বৃদ্ধিশ্রীদ্ধে মৃগ্নয় পাত্র 

ব্যবহার করা কর্তব্য । শোৌনক মুনিরও ইহাই মত যে, 
মৃগ্নয় পাত্রই ব্যবহাধ্য 1১২৩ 

ভোজনীয় পাত্র ও অধ্যপাত্র একজাতীয় পদাথ দ্বারা 

নির্মাণ করিবে। পিতৃপক্ষে তিনটি পাত্র এবং বিশ্বদেব 
স্বন্ধীয় দেবপক্ষে দুইটি পাত্র প্রস্তুত করিবে ।১২৪ 

ও দেবকাধ্যে বিহিত পাত্রসকল শ্রান্ধে 

১৩৫ 

পবিত্রং যদি বা! দর্ভং করে কৃত্বা স্বিজান্ন রঃ 

মমালভেদ্ দ্বিজানভ্ঞস্তস্ছাদ্ধমাস্থরং ভবে 

গদ্ধাণ্চ বিবিধা দেঁয়াঃ কপুরা গুরুমিশ্রি তাঃ 
শক্তয1 বস্ত্রাণি দেয়ানি তদভাবে চ নিক্রয়ঘ্ । 

দীপ*চ সপিষা দেয়স্তিলতৈলেন বা৷ পুনঃ ॥ 
ন কা্ঠতৈলৈরন্যৈস্ক কদাচিশু সার্ষপাতসৈঃ ॥১৩৪ 
দেশধর্মং সমাশ্রিত্য বংশধর্মং তথাপরে | 
সূরয়ঃ শ্রাদ্ধমিচ্ছন্তি পার্বণঞচ ক্ষয়াহ্ন্যপি ॥১৩৫ 

স্ত্রীণামপি পুথক্ শ্রাদ্ধং তে মন্যান্তে স্বধর্মত | 
মাতামহ গ্য গোত্রেণ মাতুন্তেন সপিগুতাম্ ॥১৩৬ 

মাতামছা] মহেচ্ছন্তি মাতুস্তেহপি সপিগুতাম্ । 

স্্ীণাং স্ত্রীগোত্রসন্বন্ধাৎ পুংগোত্রেণ নুণাং বতঃ ॥১৩৭ 

১৯৩২ 

॥১৩৩ 

শা শশী উপ শিপ ০৯০ শপ 

এবং সেই শ্রাদ্ধ অস্থুরগণ ভোজন করে। সকল প্রকার 

রক্তপুপ্প, অগ্যান্ত নিষিদ্ধ পুপ্প এবং কেতকীপুস্প 
পিতৃকাধ্যে বর্ন করিবে । দ্বিজ গো? রস্তা, ভূঙ্গরাজাদি, 

মল্লিকা, শ্মেত গোলাপ এবং হব্যকব্যোদিত দ্রব্য দ্বারা 

পিতশ্রান্ধে দ্বিজগণকে অর্চনা করিবে ।১২৭-২৯ 

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা পিতদেবতার শ্রা্গে 
গুগ গুল্ দিবে না (জ্বালাইবে না), ধূপ না থাকিলে গুড় 
দিবে এবং ঘ্ৃত-প্রদীপ প্রস্বালিত করিবে ।১৩০ 

। প্রিপুণশ্ড, ধারণ 

স্পা 

বিশ্বেদেব-পাত্র এক বস্তর দ্বারা ও পিতৃপাত্র 
অন্য বস্তর দ্বারা রচনা করিবে অথবা একত্র উহাদের 

পারস্পরিক ভেদ বর্জন করিবে 1১২৫ 

বিশ্বেদেব ও পিতৃগণ বট, অশ্ব, অর্ক, পাক, গাব, 

বক্তকাঞ্চন ও করঞ্জপত্রে কখনও ভোজন করে না ।১২৬ 

ষে বিদ্বান্ ব্যক্তি মল্লিকা, ভেরে্ডা, করবীর, করগ্ 
ও বিষ্ব প্রভৃতি গছিত দ্রব্য দ্বারা শ্রাদ্ধে পিতৃগণের ৰ 

অর্চনা করেন, তাহার পিতৃগণ নিরাঁশ হইয়া চলিয়! যান দিবে না ।১৩১-৩৪ 
৪ 

আদ্ধে গন্ধমিজআিত কুস্কুম প্রভৃতি চন্দন দিবে । দৈব 

ও পৈত্রাকাধ্যে উদ্ধতিলক ধারণ করিবে । যদি কেহ 

করে, তাহা হইলে পিতৃগণ নিরাশ 

হইয়। চলিয়া যান। শ্রাদ্ধকালে মানুষ পবিত্র বা কুশ 

হস্তে লইয়া দ্বিজগণকে স্পর্শ করিবে । যে অজ্ঞ নর 

পবিররে বা কুশ হস্তে না লইয়! দ্বিজগণকে স্পর্শ 

করে, তাহার কৃত সেই শ্রাদ্ধ অস্রভোগ্য হয়। শ্রান্ধে 

কর্পর ও অগুরুমিশ্রিত বিবিধ গন্ধদ্রব্য প্রদান করিবে। 

শক্তি অনুসারে বন্মও দিবে; বস দিতে অসমর্থ হইলে 

তম্সিমিত্ত মুল্য দিবে। ত্বৃত অথবা তিলতৈপ দ্বার! 

দীপ দিবে। কখনও কাষ্ঠনিঞ্ষাসিত তৈল, অন্য কোনও 
তৈল বা সর্পজাত তৈল ও অতসজাত তৈল দ্বারা দাপ 



১৬৬ 

সপিণ্ীকরণে কালে শ্রাদ্ধদ্বয়মুপস্থিতম্ | 
দেবাগ্ং প্রথমং কুর্ধ্যাৎ পিতৃণাং তদনস্তরমূ্ ॥১৩৮ 

দেবাছ্যং পার্বণং প্রোক্তং প্রেতশ্রাদ্ধমথাপরমূ । 
একত্বং তু ততঃ পশ্চাৎ কুত্ব! বিপ্রাংশ্চ 

ভোজয়েৎ ॥১৩৯ 

পিতৃণামর্ধ্যপাত্রাণি প্রেতপান্রমথাপরম্। 
প্রেতপাত্রং তু ততুকৃত্বা পিতৃপাত্রেযু যোজয়ে ॥১৪০ 

যে সমান ইতি দ্বাভ্যাং পুর্ববচ্ছেষমাচরেহ ॥ 
সপিণ্ীকরণং যন্ত কৃতং ন স্যাদ্ দ্বিজম্মনঃ ॥১৪১ 

অদৈবং তম্ত দেয়ং স্তা পিগুমেকং তু নির্বপে। 
সপিশ্তীকরণং চৈতণু ক্িয়াশ্চৈব ক্ষয়াহ্িকম্ ॥১৪২ 

একাদশ|হ্নিকং ত্বাদ্যং মাসি মামি চ মাসিকমূ । 

বর্ষে বর্ষে চ কর্তব্যং স্বতেহহনি চ তশু পুনঃ ॥১৪৩ 

দেশধন্ম ও বংশধর্শ আশ্রয় করিয়া মৃত্যুতিথিতে 
পার্বণশ্রীদ্ধ করিবে-_ইহা। অন্যান্য পণ্ডিতগণ ইচ্ছ। করেন। 

স্্রীলোকদিগেরও স্বকীয় দেশ, কুল ও ধর্ম্ানুসাঁরে পুথগ- 

ভাঁবে পার্ধণশ্রাদ্ধ করিবে _ ইহাও তীহার! ইচ্ছা করেন । 

মাতামহের যে গোত্র, সেই গোত্র দ্বারা মাতার 

সপিপ্ডীকরণ করিবে । (যেহেতু) তাহারা মাতামহীর 

সহিতও মাতার সপিগুতা ইচ্ছা করেন। পুরুষ-গোত্রের 
সহিত শ্্রী-গোত্রের সন্বন্ধহেতু শ্লীলোকদিগের পুরুষ- 
গোত্রামুসারে সপিগ্ডীকরণ করিবে ।১৩৫-৩৭ 

সপিগ্ীকরণ-শ্রীদ্ধকালে দুইটি শ্রাঙ্ধের উপস্থিতি হয়; 

প্রথমে বিশেদেবাদির শ্রান্ধ করিয়া পরে পিতৃলোকের 

শ্রাদ্ধ করিবে । বিশেদেবাদির পার্ধণশ্রাদ্ধ করিয়া 

অনস্তর প্রেতশ্রাদ্ধ করিবে। 'ততপর প্রেতের সহিত 

তশুপিত্রাদির একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিপ্রগণকে ভোজন 
করাইবে ।১৩৮-৩৯ 

পিতৃগণের অর্থ্যপাত্র ও প্রেতের অর্থ্যপাত্র ভিন্নভাবে 

স্থাপন করিবে। প্রেতার্ধ্য পিতৃগণের অর্থের সহিত 

মিজিত করিবে ।১৪ৎ 

“যে সমানা” ইত্যাদি মনত্দ্ধয়ে পূর্বের ম্যায় অবশিষ্ট 

আধ্য-শান্ত্র 

নাহপুত্রস্য সপিপুত্বং কেচিদিচ্ছস্তি তদ্বিদঃ | 
বিশেষতোহনপত্যস্ত সত্যপ্যত্রাধিকারিণি ॥১৪৪ 

বিছ্যমানঃ পিতা যন্ত স চেদ্ যদি বিপগ্যতে 

তাদস্তরা সপগ্ডত্বং বস্তি শ্রাদ্ধবাদিনঃ ॥১৪৫ 

আত্যুর্যিকসম্পত্তাবর্চাং প্রাগেব কারয়ে€। 

কুষ্যাৎ পরিজনেনৈতত স্বয়ং বাপি দ্বিজোত্তমঃ ॥১৪৬ 
সন্যসন্ সর্বকর্মাণি তচ্ছা দ্ধায় চ তদ্দিনম | 
অগ্নিদাহদিনং চৈকে কেচিন্মৃতদদিনং বিছুঃ ॥১৪৭ 

বিদেশন্ছে শ্রুতাহস্ত কৃষ্ণা বা দ্বাদশী সিতা | 

গ্রামে সংস্থিতানাঞ্চ প্রেতপক্ষে শশিক্ষযে ॥১৪৮ 

অগ্নি-সর্পাদিমৃত্যুনাং ষপ্মানোপরি সওক্রিয়া । 
তেষাং পার্বণমেবোক্তং ক্ষয়াহেহপি চ সত্ভমৈঃ ॥১৪৯ 
চন্দ্রক্ষয়াহনাশক-সংযুগেষু 

যঃ প্রেতপক্ষে মুতবান্ সপিগ্ডঃ। 

কাধ্য করিবে। যে দ্বিজের সপিগ্ডীকরণ করা হয় 

নাই, তছুদ্দেশ্ে দেবপক্ষবিহীন একটিমাত্র পিগু প্রদান 

করিবে। মৃত্যুতিথিতে ভ্ত্রীলৌোকেরও সপিপ্তীকরণ 

করিবে । একা দশাহে করণীয় শ্রাদ্ধ আছ শ্রাদ্ধ, প্রতিমাসে 

মৃত্যুতিথিতে করণীয় শ্রাদ্ধ মাসিক-শ্রাদ্ধ এবং পুনরায় 
প্রতিবতসর মৃত্যুতিথিতে করণীয় শ্রাদ্ধ বাধিক-শ্রাদ্ধ 
নামে অভিহিত হয়।১৪১-৪৩ 

পুত্রহীন ব্যক্তির সপিশুীীকরণ করিবার বিশেষ 
অধিকারী থাকিলেও সপিণুীকরণ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ 

ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ পুত্রহীন ব্যক্তির 
সপিশ্তীকরণ ইচ্ছ' করেন না ।১৪৪ 

পিত। বর্তমান থাকিতে যদি কোনও পুত্রের মৃত্যু 

হয়, তাহ। হইলে সেই পুত্রের সপিণ্তীকরণ হইবে-_-ইহ। 
শান্ধ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন 1১৪৫ 

আত্যুদয়িক উপস্থিত হইলে ছ্িজোত্তম পূর্বেই 
স্বয়ং মাতৃগণের অর্চনা করিবে অথবা পরিজন 

দ্বারা করাইবে। সমস্ত কর্ম সম্যগরূপে সেই 
শ্রান্ধের জন্য শ্যন্ত করিয়া সেই দিন যাপন করিবে। 

কেহ কেহ অখ্নিদাহ-দিনকেই মৃত্যুদিন বলিয়া 



যুহত পরাশর-প্থৃতি: 

সপিগুনানস্তরমাব্দিকানি 

অগ্নি-সর্পাদিশ্ৃত্যুনাং ষগ্মাসোপরি সক্রিয় । 
ক্ষয়াহ্চিকানি কার্ধ্যাণি ব্রয়ুধমবিদো জনাঃ ॥১৫১ 

অব্দাদুধ্বং বদন্ত্যেকে কৃত্বা চ বৈষ্ণবং বলিমৃ। 

বিষ্ঃনং বিনা নার্বাক্ প্রদত্তমুপতিষ্ঠতি ॥১৫২ 
বিদ্যুত বৃক্ষপাতেন লর্পেণ মহিনেণ বা। 

ইত্যাদিকেন মৃত্যুঃ স্তান্ভিথে যত্র চ তত্র বৈ ॥১৫৩ 

হম্নিমিত্তস্থ তৃপ্ত্যর্থং মাসি মাসি ক্ষয়ান্কিকমূ। 

কর্তব্যমবধো যাবন্ততঃ কুবাত সংক্রিয়াম্ ॥১৫৪ 

থাকেন | পুত্রাদি বিদেশে অবস্থান করিলে যে 

দিন মৃত্যু সংবাদ শ্রপ্ত হয়, সেই দিনই মৃত্যুদ্দিন 
অথবা কুষ্ণ বা শুরুপক্ষের দ্বাদশীতিথি এবং মৃত্যুতিথি 

সংগ্রামে মুতব্যক্তিগণের প্রেতপক্ষীয় অমাবশ্তা-তিথি 

মৃত্যুতিথি ।১৪৬-১৮ 

অগ্লি ও সর্পাদি দ্বারা মুতব্যক্তিদিগের ছয়মাসের 

পর শ্রান্ধাদি সঙক্রিয়া করিবে ; তাহাদেরও মৃত্যুতিথিতে 

পারণ শআীদ্ধ করিবে,_ইহা সজ্জনগণ বলিয়া থাকেন। 

অমাবস্া-তিথিতে প্রীণনাশকর-দিন ভিম্ন অন্যদিনে 

অর্থাৎ অপঘাতে মৃত্/ হইলে, যুদ্ধে এবং প্রেতপক্ষে 
মুত জপিগ্ডের সপিগ্ীীকরণের পর মাব্দিক শ্রাদ্ধ 

পারণবিধি অনুসারে করিবে ।১৪৯-৫০ 

ধর্মশান্ত্রার্থবিদ্গণ বলিয়াছেন যে, অখ্রিতে ও সর্পাির 

আঘাতে মৃত ব্যক্তিগণের ছয়মীসের পর বেদাদি 

শাং্সবিহিত ক্রিয়া ও মৃত্যুদিবস-সন্বন্ধীয় কাধ্যসমূহ 

করিবে। কেহ কেহ বলেন,_এক বশুসরের উত্ঘ হইলে 
পর নারাঁয়ণবলি-যাগ করিয়া পারলৌকিক অনুষ্ঠান 
করিবে। কেননা পূর্বোক্ত প্রকারে মৃতগণের উদ্ধ'গতির 
জনতা বসরমধ্যে বিষুণর অর্চনা না করিয়া যদি কোনও 
অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা! হইলে সে সমস্ত ক্রিয়ার ফল 
মৃতগণের নিকট উপস্থিত হয় না ।১৫১-৫২ 

যে কোনও তিথিতেই হউক না! কেন বিদ্যুৎ, 
বৃক্ষপতন, সর্প ও মহিষ ইত্যাদি দ্বারা ষদি কাহারও মৃত্যু 

ভবস্তি তেষামিহ পার্বণানি ॥১৫০ 

১৬ ৭ 

অনাশকম্বৃতানাঞ্চ ক্ষয়াহেইপি চ পার্বণযূ। 

সম্ন্যানবদ্ধি মন্যান্তে কেচিদ্ বিছুরদৈবিকম্ ॥১৫৫ 
একোদ্দি্টমদৈবং স্যাত্তথৈকার্ধ্যপবিভ্রকম্ । 
আবাহনাহগ্নোকরণহীনং তদপব্যবশ ॥১৫৬ 
পুর্বোন্তরপ্নবে দেশে শ্রাদ্ধ স্যাম্মাতৃপুর্বকম্ । 

দিত-পীতাদিপিন্টেন চাচিতে ভূতলে চ তু ॥১৫৭ 

উদ্দিষ্টক্রতকালম্য তত প্রাগেব বিধীয়তে। 
আর্লাদয়িকদৈবানি পূর্বাহ্ে স্থ্যরিতি স্মৃতিঃ ॥১৫৮ 

তিলাঞ্ষাতোদকৈর্ধ,ক্তান্যাসনানি প্রদক্ষিণাৎ 
পরিহৃত।দি পৃষ্ঠেন কুত্বা চ শান্তিপূর্বকম্ ॥১৫৯ 

হয়, তাহা হইলে সেই মৃতব্যক্তির তৃপ্তির জন্য প্রতিমাসে 

মৃত্যুতিথিতে করণীয়-কাধ্য বর্ধাবধি করিবে, তৎপর 

বেদাদি-বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে 1১৫ ৩-৫৪ 

অস্বীভাবিকভাবে মুতব্যক্তিদিগের মৃত্যুতিথিতে 

দেবপক্ষহীন পার্বণশ্রাদ্ধ করিবে ইহা কেহ কেহ বলেন 

এবং তাহারা ইহ। সন্নাসের গ্যায় মনে করেন 1১৫৫ 
একোদ্দিষ্ট শ্রাঙ্ধে দেবপক্ষ থাঁকিবে না এবং একটি 

মাত্র অর্ধ্য ও একটি মাত্র পবিত্র দিবে। আবাহনীয় 

মন্ত্রপাঠ ও অগ্লৌোকরণ করিবে না এবং অপসব্যোত্তরীয় 

হইবে ।১৫৬ 

গুরু ও পীত প্রভৃতি পিষ্টক (পি'ঠুলি ) দ্বারা প্রালিগ্ত 

ভূমিতে পূর্ব ও উত্তরদিগস্থ ঢালু ( নীচু) স্থানে মাতৃপূর্বক 
শ্রাদ্ধ করিবে ।১৫৭ 

উদ্দেশপ্রাণ্ড ক্রতুকাঁল সম্বন্ধে পূর্বেই বিধান করা! 

হইয়াছে । আভুদয়িকে দৈবপক্ষীয় কার্য পূর্বাহ্থেই 
হইবে- ইহাই ম্মৃতিশাস্্ের বিধান ।১৫৮ 

প্রথমে শান্তিকর্ম করিয়া আদিতেই পৃষ্ঠদেশ 
পরিহীর করত প্রদক্ষিণের পর তিল, অক্ষত ও উদকহুক্ত 

আসনগুলি এবং ত্রাহি, যব, গোধূম ও অক্ষতচুর্ণ পিগুদানে 
প্রশস্ত বলিয়া কথিত থাকায় অক্ষত, আমলক, দধি ও 

বদরিকামিশ্রিত পিগুগুলি নান্দীমুখ-দেবগণ ও নান্দীমুখ- 
পিতৃগণ উদ্দেশ্যে প্রদক্ষিণক্রমে প্রদান করিবে 1১৫৯-৬১ 

সেই নান্দীমুখে দেবগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশ্টে 



১০৮ 

ব্রীহয়ো যব-গোধুমা অক্ষতাশ্চ হতাঃ শ্মৃতাঃ। 
তক্ষতাঁমলকৈঃ পিগান্ দধি-কর্বন্ধুমিশ্রিতৈঃ ॥১৬০ 
নান্দীমুখেভ্যো দেবেভ্যঃ প্রদক্ষিণকুশাসনম্ | 

প্তৃভ্যন্তম্মখেভ্যশ্চ গ্রদক্ষিণমিতি স্মৃতি; ॥১৬১ 

কর্কদ্ভির্যবৈঃ পু্পৈঃ শমীপত্রৈস্তিলৈস্তথা | 
তেভ্যো ছার্ঘ্যঃ প্রদাতব্যঃ পিতৃভ্যে৷ দৈবতৈঃ সহ ॥১৬২ 
মাতামহানামপ্যেবং ষড় দৈবত্যং শ্রিয়ে দ্বিজঃ। 
মাঙ্গল্যপুর্বকং সর্বং গন্ধাদ্াপি চ ধারযে€ ॥১৬৩ 

তৃপ্তিরুত পিতৃ-মাতৃণাং ধুপো দেয়শ্চ গুগগুলঃ । 
নতাভিঘারধূপো বা যথা স্তাশ পরিপূর্ণতা ॥১৬৪ 
দীপাশ্চ বহবে৷ দেয়াঃ বিপ্রং প্রতি ঘ্বতেন চ। 
তৈলেন যেন কেনাপি নবনীতেন চৈব হি ॥৯৬৫ 

মালত্যা শতপত্র্যা বা মল্লিকা-কুন্দযোরপি। 
কেতক্য! পাটলয়। বা অজে দেয়া ন লোহিতাঃ ॥১৬৬ 

বাসাংদি চ যথাশক্ঞ্যা দদ্যাৎ তেভ্যোহপি নিজ্ময়ম্। 

পরিপুর্ণং যথা তণ স্যাত্তথা কার্য্যং ভবেদিতি ॥১৬৭ 
শপ ০ ৮ লজ পন 

বদরিকা, যব, পুষ্প, শমীপন ও তিলযুক্ত অর্থ প্রাদান 

করিবে । ষড়দৈবত-শ্রাদ্ধে দ্বিজ শ্রীলাভের জনা 
মাতামহাদির উদ্দেশোেও এইরাপ দিবে। মাঙ্গলিক 

তমুষ্ঠানপূর্বক শুভগন্ধীদি দ্রব্য ধারণ করিবে ।১৯২-৬৩ 
পিতৃ-মাভ়গণের তৃপ্তিপ্রদ ধূপ ও গুগ্গুল দিবে, অথবা 

ঘ্তাঁভিঘারিত ধৃপ দিবে-যাভাতে পিতৃমাতৃগণের 

পরিপূর্ণ তৃষ্টি হয়। প্রীতোকটি ব্রাহ্মণ উদ্দেশ্বো ঘৃত, 

যে কোনও তৈল অথবা নবনীত দ্বারা বু দশপ 

দিলে ।১৬৪-৬৫ 
মালতী, পদ্ম, মল্লিকা, কুন্দ, কেতকী ও পাটলা- 

পুম্পের মালা দিবে, কিন্তু লোহিতবর্ণ পুষ্প দিবে না। 

তাঁহাদের উদ্দেশ্যে যথাশক্তি বস্ত্র অথবা তশ্মুল্য দিবে__ 

যেভাবে পরিপূর্ণ হয়, সেইভাবে কাঁধ্য করিবে। 
ভূষণ ও অলঙ্কার দ্বারা স্থন্দরবেশধারী মাঁনবগণ কুস্কুমাদি 
ঘ্বার/+ অনুলিপ্তাঙগ হুইয়া ক্রাঙ্ষণগণের সহিত 

পিতৃলোকগণকে ভাবনা করিবে ।১৬৬-৬৮ 

সেইরূপ বেশভূষণ-মগ্ডিত স্ত্রীলৌকগণও নৃত্য-গীতাদি 

আধ্য-পান্ 
স্মবেষডূষণৈস্তত্র সালঙ্কারৈস্তথা নরৈঃ | 
কুহ্কুমাগ্যনুলিপ্তালৈর্ভাব্যং তু ব্রা্গণৈঃ সহ ॥১৬৮ 

জ্রিয়োহপি স্থ্যন্তথাভূতা গীত-নৃত্যাদিহধিতাঃ | 
দুন্দুভিনাদন্ৃব্টা্গ। মঙ্গলধ্বনিকারিকাঃ ॥১৬৯ 

সোমসদোহণ্িম্বাক্তাশ্চ তথা বহিষদ্দোহপি চ। 
সোমপাশ্চ তথা বিদ্বংস্তথৈব চ হবিভূর্জিঃ ॥১৭০ 
আজ্যপাশ্চ তথ! বহন তথ হান্যে স্বকালিনঃ। 

এতে চান্যে চ পিতরঃ পুঁজ্যাঃ সর্বে ছিজাতিভি? ॥১৭১ 

বসবশ্চ তথা রুড্রাস্তঘৈবাদিতিসুনবঃ | 
দেবতা অপি ঘজ্ঞেষু স্বাযন্তুবা হি কীতিতাঃ ॥৯৭২ 
এতে চ পিতরে। দিব্যান্ডথা বৈবন্বতাদয়ঃ। 
এত পৌত্র-প্রপৌত্রাশ্চ অসংখ্যাঃ পিতরঃ 

স্ৃতাঃ ॥১৭৩ 

এতে শ্রাদ্ধেষু সন্তর্পযা উৎ্পন্নানৈদ্িক্তাতিভিঃ 
সম্ভপিতা ইমে সর্বান্ শ্রীণযন্তি নৃণাং পিতুন্ ॥১৭৪ 
প্রাগেব কথিতান্ বিপ্রন্ স্নাতান্ কালে 

সমাগতান্। 

দ্বারা হৃন্টা ও দুন্দুভি (ঢাক) নিনাঁদে পুলকিতা হইয়া 

মঙ্গলধবনি করিবে ।১৬৯ 

হে বিদ্ধন। হে লগুস। সোমসদ, ম্গ্রিষাত্া বহিষদ, 

সোমপ, আজ্যপ, স্ুকালিন প্রভৃতি পিতৃগণ ও হবিভূ'ক্ 

অন্যান পিতৃগণ দ্বিজাঁতিগণের পূজনীয় ।১৭০-৭১ 

অষ্টবন্ত, একাদশরুদ্র, অদিতি-পুত্রগণ ও স্বায়স্তুব 

যজ্ঞকর্মে দেবত। বলিয়া কীণ্তিত। ইহারা, দিবাপিতৃগণ, 

বৈবস্বতাদিগণ এবং ই'হাদিগের অসংখ্য পৌত্র ও 
প্রপৌত্রাদিগণ পিতলৌক বলিয়া উক্ত হন; দ্বিজগণ 

শ্রাদ্ধান্ন দ্বারা ইহাদিগেরও সম্যগকপে তৃপ্ডিসম্পাদন 

করিবে। ইহারা সম্যগরূপে তৃপ্ত হইয়া মানবগণের 
পিতৃগণকে প্রীত করেন ।১৭২-৭৪ 

পূর্বেই প্রার্থনা দ্বারা নিমন্ত্রিত, স্নাত, কৃতশোৌচ 

ও যথাকালে সমাগত পূর্বোক্ত বিপ্রগণকে 

অধ্থয প্রদান করিয়া উপবেশন করাইবে। যাহারা 

মেঘনিংস্ত জলম্পুট জল দ্লারা আচমন ও 



বৃহ্পরাশর-ম্যৃতিঃ 

দত্বার্ঘ্যানি ুতসচ্ছৌচানাচাস্তামুপবেশয়েশ ॥১৭৫ 

যে স্পৃশস্তস্ত খান্যপ্তিরাচামস্তি পিবস্তি চ। 
তেষাং ন জায়তে শুদ্ধিরাচামন্ত্যস্থজা হি তে ॥১৭৬ 

সর্বাণি স্বানি বক্তাণি কায়চ্ছিদ্রাণি চাত্মনঃ | 
তৈরাচা স্তৈর্ভবেচ্ছুদ্ধির শুচিস্তন্যথ। ভবে ॥১৭৭ 
ব্যাহ্ৃত্য বৈষ্ণবান্ মন্ত্রান্ স্মৃত্বা চ বেদমাতরম্। 
শান্তম্বান্তো দ্বিজান্ পৃচ্ছেৎ করিষ্ে শ্রাদ্ধমিত্যথ ॥১৭৮ 
করবৈ করবাণীতি পুষ্টা ভ্রযুদ্ধিজা হাতঃ | 
অনুজ্ঞায়ৈ বচো ছোতৎ কুরুত্ব ক্রিয়তাং কুক ॥১৭৯ 
ততো দর্ভাননং দগ্যাদ্দেবেভ্যঃ সঘবং পুনঃ । 
দক্ষিণ, জানুমন্গাস্ত দক্ষিণঞ্চ তথাপনম্ ॥১৮০ 
পাত্রদ্ধয়মতোহ্র্ঘ্যার্থং তৈজনং চৈকবস্থুজমৃ। 
সাপঞ্চ সপবিভ্রং ত২ সমভ্যর্চ্য বিধানতঃ ॥১৮১ 
প্রাঙ্মুখোহমরতীর্থেষু শন! দেব্যোদকং ক্ষিপেহ | 
যবোহসীতি যবাংস্তত্র তৃষ্তীং পুষ্পাণি চন্দনম্ ॥১৮২ 
যবোহসি পুণ্যাম্বতমিশ্রিতোহসি 
সমকতধান্য প্রভুর স্মুত্র | 

জলপান করে, তাহাদের যেন রক্ত দারা আচমন করা 

হয়---কোনও মতেই শুদ্ধি হয় নী।১৭৫-৭৬ 

উক্ত মেঘস্পুন্ট জলে আচান্ত ব্যক্তি পুনরায় অন্য 
পরি জলে আচমন করিয়া স্্ীয় বক্ত, (মুখ) ও 
অন্যান্য কাঁয়ছিদ্র (মাপসিকা, কর্ণ প্রভৃতি) জলহস্তে 

স্পর্শ করিলে অর্থাৎ ধৌত করিলে শুচি হইবে, অন্যথা 
মশুচিই থাকিবে ।১৭৭ 

বৈষব-মন্ত্র উচ্চারণ করত এবং ল্দীয় অন্তরে 
বেদমাঁতা৷ গায়ত্রীকে ল্মরণ করিয়া শান্তভাব অবলম্বন 

পূর্বক দ্বিজদিগকে পরে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে 
+শরাদ্ধং করিষ্যে”। *শ্রান্ধং করবৈ' বা *শ্রাদ্ধং করবাণি, 
এইরূপ জিজ্ঞাঁসা করিয়। ছিজগণের নিকট অনুমতি প্রার্থনা 

করিবে। দ্বিজগণ জিন্ভঞাসিত হইয়া, “শ্রান্ধং কুরুঘ”, 
'আদ্ধং ক্রিয়তাম্চ ব। “শ্রাদ্ধং কুরু” এইরূপে অনুভ্ঞা 
বাক্য বলিবে ।১৭৮-৭৯ 

তৎপর দেবগণ উদ্দেশ্যে পুনরায় যবের সহিত দর্ভাসন 
দিবে। এবং দক্ষিণজানু পাঁতিত করিয়া পিতৃগণকে 

১৪১ 

মরুন্মনুষ্য-পিতৃবংশতৃপ্ত্ 
ক্ষিতাবতীর্ণোহদি হিতোহসি পুংসাম্ ॥১৮৩ 
উৎপাগ্ঠপুর্বকমিমানযবুতেন বেধা- 
ভুয়ঃ প্রপম্মমনলা তদ্বপামিতঃ সন্। 

চিক্ষেপ তান্ বরুণলোকহিতায় সিক্তাং- 

স্তেনামৃতা! বরুণদৈবতকা বভুবুঃ ॥১৮৪ 
আনীতবান্ বিধিরিমান্ বক্ণস্ লোকাদ্ 
অন্নপ্রভৃন্ ভূবি যবান্ শুবলোকতৃণ্ত্যে। 

তত পিষ্ট-পক্ক-হবিমা পিতদেবতাঁনাং 

তৃপ্তা বসন্তি দিবি তে বরদানবাচঃ ॥১৮: 

ততঃ সব্যং করং ন্যস্ত বিপ্রদক্ষিণজানুনি | 

দেবানাবাহয়িষ্যেছহমিতি বাচমুদীরয়ে ॥১৮৬ 

আবাহযে ত্যনুজ্ঞাতো। বিশ্বেদেবাদ আগতম্। 

বিশে দেবাঃ শৃখুতেমমিতি মন্ত্রদ্বয়ং পাঠে 0১৮৭ 
সোমেন সহ রাজ্জঞেতি কেচি পঠন্ত্যদোহপি চ। 

ব্যাহুত্য মন্ত্রমাবাহ হস্তে দত্ত্ী পবিভ্রক্্ ॥১৮৮ 

দক্ষিণাগ্র আসন দিবে । জল ও পবিরের সহিত 

একদ্রব্জাঁত ছুইটি তৈজস-পাত্র স্থাপন করিয়া বিধি 

অনুসারে অর্চনা করত পুর্বমুখ হইয়া দেবতীর্ঘে “শয্লোদেবী” 

এই মন্ত্রে জল, “যবোহসি” এই মন্ত্রে যব এবং অমন্ত্রক 

গন্ধপুষ্প দিবে ।১৮০-৮২ 

যব! তুমি পুণা এবং অমৃত দ্বারা মিশ্রিত হইয়াছ। 
তুমি সমস্ত ধাম্গণের প্রভু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ইহলোকে 
বায়ু, মন্তষ্ণ ও পিতৃবংশীয়গণের তৃপ্তির জন্য তুমি অবতীর্ণ 
হইয়াছ। তুমি নরগণের হিতকারী। পূর্বে ব্রহ্মা এই 

যবসমুহকে অমুতের সহিত উৎপাদন করিয়া পুনরায় 
তগুকর্তক উপাসিত হইয়া বরুণলোকের হিতের জন্য 

অমুত দ্রারা আর করত বরুণলোকে নিক্ষেপ করেন। 

সেইহেতু বরুণদেবতাক অমৃতম্বরূপ বলিয়া অভিহিত 

হন !1১৮১-৮৪ 

ব্রদ্ধা স্ুরলোকের তৃপ্তির জন্য বরুণলোক হইতে 

ভূলোকে অন্নশ্রে্ঠ যব আনয়ন করিয়াছেন। পি, 
পরু ও ঘৃতমিশ্িত সেই যব ন্বর্গলোকে বরদানবাচক 



১১৫ 

অ্যেত্বং দ্বিজং পু্পৈর্দগ্যাদধ্যং করে পুনঃ । 
বিশ্বেভ্যন্ত্েষ দেবেভ্যস্তভ্যমর্ধ্যঃ প্রদীয়তে ॥১৮৯ 
যা দিব্যা ইতি মন্ত্রেণ পাণো বিপ্রস্ত তত ক্ষিপেৎ। 
অপসব্যমতঃ কৃত! নির্বর্ত্য বৈশ্বাদৈবিকম্ ॥১৯০ 
আপো ভূমিগতাঃ কেচিদাদিত্যেত্যভিমন্ত্র্য চ। 
পুনস্তাভিঃ করাভ্যাঞ্চ কুর্বন্তি মুখমার্জনম্ ॥১৯১ 

উদ্কং গন্ধ-ধুপাংশ্চ বাসাংসি চন্দনং আজঃ । 

দত্বাহপসব্যবদ্ ভূত্বা দগ্যাৎ পিতৃকুশাসনম্ ॥১৯২ 

সোদকান্ ছিগুণং ভূগ্রান্ সতিলান্ সকুশানপি। 
গোকর্ণমাত্রকান্ সাগ্রান্ প্রদগ্তাদ্ বামপার্খতঃ ॥১৯৩ 

চতুর্থ্যং তং লগোত্রঞ্চ পিতৃনাম চ শর্মব€ 

উচ্চা্যং পরযোস্তদ্বদিদং তৃভ্যং কুশাসনম্ ॥১৯৪ 

হইয়৷ পিতৃদেেবতাগণের সমীপে তৃপ্তির সহিত বাস করে। 

তশ্পর শ্রান্ধীয় ব্রাহ্মণের দক্ষিণজানুতে স্বকীয় দক্ষিণহত্তু 

স্থাপন করিয়া “দেবানাবাহুয়িঘ্ে” এইরূপ বাক্য উচ্চারণ 

করিবে ।১৮৫-৮৬ 

ব্রাঙ্ষণ কর্তৃক “আবাহয়” এইপ্রকার অনুজ্ঞাত 

হইয়া “বিশে দেবাস আগতঃ” এবং “বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং, 
এই মন্ত্রঘয় পাঠ করিবে 1১৮৭ 

«“ওষধয়; সমবদন্ত সৌমেন সহ রাজা” এই মন্ত্রও 

কেহ কেহ পাঠ করেন। পুর্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করত 
বিশেদেবগণকে আবাহন করিয়া ব্রাহ্মণহন্তে পবিত্র 

দিয় পরে সেই ব্রাহ্ষণকে পুষ্পদ্বারা অর্চনা করিবে এবং 

পুনরায় তাহার হস্তে অর্ধ্যপ্রদান করিবে । “বিশ্বেদেব 

উদ্দেশ্যে তোমাকে এই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি” 

অর্ধ্য প্রদান-সময়ে এইরূপ বলিবে ।১৮৮-৮৯ 

“যা দিব্যা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিপ্রহস্তে তাহা 

প্রদান করিবে । তশুপর বিশ্েদেব-সন্ন্থীয় কাঁধ্য শেষ 

করিয়া অপসব্যোত্তরীয় হইয়া “আপো ভূমিগতা” এই মন্ত্রে 
অথবা কাহারও কাহারও মতে “আদিত্য” এই মন্ত্রে 

অর্ভিমক্সিত করিয়া পুনরায় সেই জল দ্বারা এবং হস্ত 
দ্বার মুখমার্জন করিবে ।১৯০-৯১ 

অপসব্যোত্তর্ীয় হইয়া পিতৃলোক উদ্দেশ্যে জল, গন্ধ, 

আর্য্য-শান্ু 

পিত্রর্থমর্ধ্যপাত্রাণি সম্পূজ্য দক্ষিণামুখঃ | 
ঠিলোহুসীত্যেতছুচ্চার্য্য যবস্থানে তিলান্ ক্ষিপে॥১৯৫ 
ভূলগ্রসব্যঙ্গানুঃ মন্ পিতৃতীর্ঘেন চাহত্বরঃ | 

পিতৃধ্যানমনাঃ কুধ্যাৎ পিতৃকাধ্যমশেষতঃ ॥১৯৬ 

আবাহয়িম্যে পিত্রাদীননুজ্ঞাহহবাহয়েতি চ। 
উশস্তস্ত্বেতি প্রোদীর্ধ্য তথায়স্তব ন ইত্যপি ॥১৯৭ 

অন্যেহপ্যপহতাস্থরা ইত্যাগ্যপি পঠস্তি হি। 

অন্নবিদ্বব্যপোহার্থং বক্তব্যমিতি কেচন ॥১৯৮ 

প্রাথদ্ বিপ্রার্চনং কার্ষ্যং প্রারথদর্ধ্য প্রসেচনমূ। 

প্রাথন্মান্্ং সমুচ্চা্য প্রার্চচ্চ মুখমার্জনম্ ॥১৯৯ 

এতে তিলাস্ত বিধিনা শশিলোকতস্থ 

প্রাহ্থত্য ভোজনহিতেন শুভায় ধন্যাঃ | 

ধৃপ; বন্ধ, চন্দন, ও মাল্য প্রদান করিয়া কুশীসন দিবে। 

তিলোদক-মিশ্রিত দ্িগুণভুগ্র সাগ্র কুশ গোঁকর্ণপরিমিত 
করিয়া ব্রাহ্মণের বামপার্থে দিবে ।১৯২-৯৩ 

গোত্রের সহিত শর্মন্শব্বযুক্ত চতুর্থাস্ত পিতৃনাম 

উচ্চারণপূর্বক “এই কুশীসন তোমাকে দিলাম” এই 
বলিয়া ব্রাহ্মণের করযুগলে কুশাসন দিবে 1১৯৪ 

দক্ষিণাভিমুখ হইয়! পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে অধ্য- 

পাত্রগুলি অর্চনা করিয়া “তিলোহসি” এই মন্ত্র উচ্চারণ 

করিয়া যবস্তানে তিল দিবে। বাঁমজানু ভূমিসংলগ্ন 

করিয়া ধীরচিত্তে পিতিলৌককে মনে মনে চিন্তা করত 

বিশেষভাবে পিতৃকাধ্য করিবে ।১৯৫-৯৬ 

“পিব্রোদীন আবাহয়িষ্যে এই বলিয়া অনুজ্ঞা 

প্রার্থনা করিলে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ “আবাহয়” এইরূপ 

অনুমতি করিবেন। “উশল্তস্বা” ও “আয়ম্ত্ব নঃ” এই 

মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ করিবে। কেহ কেহ অপহতীস্থর। 

রক্ষাংসি” ইত্যাদি মন্ত্রও পাঠ করেন। কেহ কেহ 

বলেন,_অক্োৎস্গে বিস্ষ বিদুরিত করিবার জন্য এই মন্ 

পাঠ করিবে ।১৯৭-৯৮ 

পূর্বের শ্যায় বিপ্রার্চন, অর্থ্যপ্রসেচন, মন্ত্রোচ্চারণ ও 
মুখমার্জন করিবে 1৯৯৯ 



রহ পরাশর-শ্তিঃ 

ক্ষিপ্ত মলানি পুরুষস্য চ তর্পণাস্ঘৈ- 
ধে স্বস্তি তেযু ভূবি সন্ত কুতো ভয়ং স্তা্ ॥২০০ 
তিলোহমি তারাপতি-দৈবতোহপি 

হিতোহস্ত শেষপিতৃদেবতানাম্ । 
কর্তাসি তৃপ্তিং পরমাং পিত্ণাং 
মুক্তস্ততস্ত্রং বিধিসম্তবোহসি ॥২০১ 

অধ্্যপাত্রাণি সর্বাণি কৃত তান্াগ্যপাত্রকে | 

পিতৃভ্যস্থানমসীতি ন্যুজং কৃর্য্যাদধশ্চ তৎ ॥২০২ 

বস্তদ্ধরেতদজ্জানাদধ্ধ্যপাত্রং তু পেতৃকম্। 

তদ্ধি শ্রাদ্ধমভোজ্যং স্যাহ ত্রুদৈঃ 
পিতৃগপৈর্গতৈঃ ॥২০৩ 

আশ্রিত্য প্রথমং পাত্রং তিষ্ঠন্তি পিতরো৷ নৃণাম্। 

শ্রাদ্ধে তশ্মান্ন তদ্বিদ্বানুদ্ধরেৎ প্রথমং স্ধীঃ ॥২০ও 
বাচয়েৎ পরিপুর্ণং তু বাসো দত্ত বিধানতঃ | 

বিধি চন্দ্রলোক হইতে এই ধন্য-তিল বিশেষভাবে আহরণ 

করিয়া পুরুষের ভোজনহিতার্থে এবং তর্পণাদি দ্বারা 
লোকহিতার্থে ভুলোকে ক্ষেপণ করিয়াছেন । যে তিলসমুহ 

তাশুভ বিনষ্ট করে, সেই তিল বি্কমান থাকিতে আর ভয় 

কি? “চন্দ্রদৈবত তিল! ভূমি পিতৃলোৌক ও দেবলোকের 
অশেষহিতকারাী, তুমি পিতৃলোকের পরমতৃপ্ডি-সম্পাদন 

করিয়! থাক, সেইহেতু তুমি যুক্ত এবং বিধিকর্তৃক উৎপন্ন 

হইয়াছ।' সমস্ত অর্থ্যপাত্রগুলি অর্থাৎ অর্ধ্যপাত্রস্থ জলরাশি 

প্রথম পাত্রে স্থাপন কন্সিয়া “পিতৃভ্যঃ স্থীনমসি” এই 

মন্ত্রে অর্থ্যপীত্রগুলি ভূমিতে অধোমুখ করিয়া ( উপুড় 
করিয়া) রাঁখিবে ।২০০-২ 

যে ব্যক্তি অন্ভীনতাবশতঃ উক্ত পৈতৃক অর্ধ্যপাত্র 

উত্থান করে, পুত্রকৃত সেই শ্রাদ্ধ পিতগণের অভোজ্য হয় 

এবং তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া যাঁন।২০৩ 
মানবগণের পিতৃগণ প্রথম পাত্র আশ্রয় করিয়া 

অবস্থান করেন। সেইহেতু শ্রান্ধকীলে বেদপারগ স্থুধী- 

পুত্র প্রথম পাত্র উতথীন করিবে না ।২০৪ 

বিধান অনুযায়ী বস্ত্র প্রদ্দান করিয়া “বন্ত্রদান পরিপূর্ণ 

হইয়াছে” এই কথ ক্রাক্ষণ ঘ্বারা বলাইবে। তৎুপয়ে 

১১১ 

নত্বা সর্বান্ দ্বিজান্ পৃচ্ছেৎ করিষ্মেহগ্লাবিতি 

দ্বিজঃ ॥২০৫ 

অস্ত্বেত্পরিপূর্ণং তু ব্রয়ুরেতে দ্বিজাতয়ঃ | 
সদপিঃ পাত্রমাদায় সপিধানং বিধানতঃ ॥২০৬ 

কুরুষেতি হানুজ্ঞাতো জুহোত্যগৌ ততঃ পুনঃ । 
ভোজনে পিতৃবি প্রাণামিতি মন্ত্রমুদীরয়ে ॥২০ 4 

অগ্রিশব্দং চত্ুর্ধ্যেকবচনান্তং সমুচ্চরেহ | 

কব্যবাহনশব্দঞ্চ লোমং পিতৃমদি ত্যপি ॥২০৮ 

পড্ভ্িমুধন্যিমেবাত্র পুচ্ছেদিতি হি কেচন। 
পিতৃশ্রাদ্ধে প্রধানত্বাৎ সোমস্তেনাথ বা পুনঃ ॥২০৯ 

তুষ্তীং ঘত্র তু হোমাদৌ প্রজাপতিস্ত তত্র তু। 
তৃতীয়ং মনসা দদ্চাদ্ যমায়ান্ত্বিতি বা পুনঃ ॥২ ১০ 
অহন্যেবাম্মিংস্তম্মিন বা সংবাদোহভূন্মনোগিরঃ | 
অহব্যা বাগ ঘতো বাণী অভুদ্ যজ্ঞে.প্রজাপতেঃ ॥২১১ 

দ্বিজ দ্বিজগণকে প্রণাম করিয়া “অগ্ৌ করিবে” এই 

কথা জিজ্ঞাসা করিবে। দ্বিজগণ তখন “এ৩ঙ 

পরিপূর্ণমন্ত্র” ( ইহা! পরিপূর্ণ হউক ) এই কথা বলিবেন। 
বিধান অনুযায়ী 'আচ্ছাদিত সঘ্বৃত অন্রপাত্র হস্তে লইয়া 
ত্রাহ্মণগণ কর্তৃক “কুরুদ” এই প্রকারে মনুজ্ভাত হইয়া 

অগ্লিতে আন্তি প্রদান করিবে । পিতৃব্রাহ্ষণগণের 

ভোঁজনকালে এই প্রকার মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। চতুর্থা- 

বিভক্তির একবচন অস্তে রাখিয়া অশ্িশব্দ উচ্চারণ 
করিবে ( অগ্নয়ে )। কব্যবাহন, মোম ও পিতৃমণ্-শব্ের 

আস্তেও চতুর্খাবিভক্তির একবচন উচ্চারণ করিবে ।২০৫-৮ 
কেহ কেহ বলেন,এস্থলে যিনি পঙ.ক্তিশ্রেষ্ঠ 

থাকেন, তীহার নিকটেই জিজ্ঞাসা করিবে । পিতৃশ্রান্ধে 

প্রধানত োমনামেই আনুতি দিবে (৪ সোমায় 

পিতৃমতে )1২*৯ 
যেখানে হোমাদিতে প্রজাপতির নাম উল্লেখ আছে; 

সেখানে উচ্চারণ না করিয়! মনে মনে দিবে; অথবা 

মনে মনে চিন্তা করিয়া “যমায় অস্ত্র” এই বলিয়া তৃতীয় 
আনুতি দিবে ।২১০ 

এইদিনে জথব সেইদিনে পরস্পরের মধ্যে ভাহাদের 



১১২ 

অগ্নাবাহুতয়ঃ প্রোক্তান্তিআর এব মনীষিভিঃ | 
অগ্নিবদ্ ক্প্রিপাত্রেষু পশ্চাত্তজ্জুহুয়াদ্ দ্বিজঃ ॥২১২ 
অগৌোকরণশেষং তু পিতৃপাত্রেধু দাপয়েছ। 
প্রতিপাদ্ধ পিতৃণাং তু দগ্যাদ্ বৈ বৈশ্বদৈবিকে ॥২১৩ 
যশ্চাগ্রোকরণং দগ্যাৎ পিতৃ-বি প্রকরেষু চ। 

তেনোচ্ছেষিতমেতৎ স্তাৎ সমাপ্তিস্তাবতৈব তৃ ॥২১৪ 
পিতরঃ করবক্তাণশ্চ বহ্িবন্তশ্চ দেবতা? । 

অতঃ পাণে ন তদ্দেয়ং পাত্রে দেয়ং কুশান্িতে ॥২১৫ 

বৈশ্বদৈবিকবিপ্রাণাং পাত্রে বা যদি বা করে। 
অনগ্নিকস্ত তদ্দগ্যাৎ প্রথমং বৈশ্বদৈবিকে ॥২১৬ 

হুতশেষমশেষাণাং পাত্রে দগ্াদ্ দ্বিজোত্তমঃ | 

পৃচ্ছেত সবাংশ্চ য্কৃত্যং সামান্যেন 

দ্বিজোভমান্ ॥২১৭ 
পাশপাশি সব | পপ | পি শািশী শাপ্পিপিপাপাশিপশ পাশ বসি 

আলাপ হয়--ইহ1! মনুর কথা। প্রজাপতির যজ্ঞ 

ংযতবাক্ হইয়া হব্যরহিত] বাঁণী উচ্চারণ করিবে ।২১১ 

মনীষিগণ বলিয়াছেন যে, অগ্সিতে তিনটি আন্বতি 

দিবে। পরে দ্বিজ অগ্নিতে আনুতির স্যায় বিপ্রপােও 

আহুতি দিবে । অগ্লোকরণ করিবার পর অবশিষ্ট দ্রব্য 

পিতৃপাত্র সমূহে দিবে, পিতৃলোকগণের তৃপ্তিসম্পাদন 
করিয়া বিশেদেব-পাজ্ধে প্রদান করিবে 1২১২-১৩ 

যিনি পিতৃকরে এবং বিপ্রকরে অগ্লোকরণ প্রদান 
করেন, তিনি উত্কৃষ্টন্ূপে এই ক্রিয়া-নিষ্পত্তি করিলেন 

এবং তাহা দ্বারাই ক্রিয়া-সমাপ্তি হয় ।২১৪ 

পিতৃগণ করবন্তু, অথা্ড করই পিতৃগণের মুখ এবং 
দেবগণ বহ্্বক্ত, অর্থাৎ বহ্ছিই দেবতাদের মুখ। 
এইহেতু হস্তে তাহা দিবে না, কুশযুক্ত পাত্রে 

দিবে ।২১৫ 

বিশ্বেদেব-সন্থন্বীয় শ্রাছ্ধে বিশেদেব-সম্ছন্ধীয় 

বিপ্রগণের পাত্রে বা হস্তে অনগ্সিক বিপ্র প্রথমে সেই 

দ্রব্য দিবে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হুতাবশেষ কিছুমাত্র 
অবশিষ্ট ন৷ রাখিয়া পাত্রে প্রদান করিবে এবং সমস্ত 

ছ্বিজোত্তমকে সাধারণভাবে যাহ। করণীয়-_তাহ। জিজ্ঞাসা 

করিবে। অগ্লৌোকরণ প্রদান করিয়া বিপ্রগণের উদ্দেশ্যে ৷ 

আধ্য-শাগ্র 

দত্বীহগ্নৌকরণং চান্ৎু বিপ্রাণাং তৃপ্তিকৃদ্ধবিঃ | 
পরিবেষ্যমিতি জয়ুস্ততো। বিধিরনস্তুরম্ ॥২১৮ 

প্রাগগ্লোকরণং দগ্যাদ্ত্া চান্যত্, তৃপ্তিকৃড। 
একীকৃতং তু ভুঞ্জানাঃ প্রীণয়ন্তি নৃণাং পিতৃন্ ॥২১৯ 
পরিবেধ্য হবিঃ সর্বং তদর্থং যচ্চ বৈ শৃতম্। 
অভিমন্ত্র্য ততঃ পাত্রে আপোশানপ্রদানব ॥২২০ 

অন্নপূর্ণস্ত পাত্রস্ত কর্তব্যমভিষেচনমূ । 
আমে দত্ব। ত সন্কল্পমেষ শ্রাদ্ধবিধির্বর$ ॥২২১ 

বজিতানি ন দেয়ানি পিতৃপ্রীতি বিজানতা | 
হবিষ্যাণি প্রদেয়ানি বক্ষ্যমাণানি বজয়েৎ ॥২২২ 

নিম্পাবান্ রাজমাষাংশ্চ কুলিথান্ কোরদূষকান্। 
মসুরান্ শীতপাকঞ্চ পুলাকং শণ-মর্কটাঃ ॥২২৩ 
আটঢক্যঃ সিতসিদ্ধার্থং বল্লানি স্থিন্নধান্যকম্ | 
পিণ্যাকং পরিদগ্ধঞ্চ মথিতঞ্চ বিবজ য়ে ॥২১৪ 

অন্য হবিঃ পরিবেষণ করিবে এবং “অনন্তর কি বিধি, 

| তাহা বলুন” এই কথা বিপ্রগণের নিকট বলিবে।২১৬-১৮ 
প্রথমে অগ্লোকরণ প্রদান করিয়া তশ্পর তৃপ্তিকর 

অন্য দ্রব্য প্রদান করত একীকৃতভাবে ভোজন করাইয়া 

পিতৃগণকে শ্রীত করাইবে ।২১৯ 

শাদ্ধার্থে যে সমস্ত পক্ষ হবি প্রস্তুত কর! হয়, পাত্রে 

সে সমস্ত পরিবেষণ করিয়া অভিমন্ত্রিত করত আপোশান 

প্রধানের গলায় অন্নপুর্ণ পাত্রের অভিষেচন করিবে, তৎপর 
জলপ্রদান করিয়! সঙ্কল্প করিবে ইহাই শ্রেষ্ঠ শ্রান্ধবিধি। 
যে দ্রব্যে পিতৃলোকের শ্রীতি জন্মে, সে সম্বন্ধে যিনি 

বিশেষরূপে জানেন, তিনি শ্রান্ধে পিতৃলোকের প্রীতি- 

সম্পাদক হবিয্য-দ্রব্য প্রদান করিবেন। যে সকল প্রব্য 

আাদ্ধে প্রদান করা উচিত নয় বলিয়া খধিগণ কর্তৃক 

বজিত হইয়াছে, সে সকল ত্রব্য শ্রাদ্ধে প্রদান করিবে 

না। কক্ষ্যমাণ ত্রব্গুলি শ্রাদ্ধ জন করিবে ।২২০-২২ 

বরবটা, রাজমাষ (কলাই), কুলথ-কলাই, কোরদূষক 

( কোদনামক ধান্য ) মসূর, শীতপাক (তুচ্ছ ধান্চ বা দগ্ধ 
অন্ন ), শণ, মর্কট, আটক্য, শ্বেতসর্ষপ, ভক্ষ্যপ্রব্য শ্বিশ্নধান্য 

(সিদ্ধধানের চাউল ), পিণ্যাক, পরিদগ্ধ ও মথিত দ্রব্য 

বর্জন করিবে ।২২৩-২৪ 



দ্বৃতীয় বর্ষ, কাতিক, ১৩৭ ] [ পঞ্চম সংখ্যা--উথালী যারা 

১লীভান্্রান্মল্গানগুক্কষান্মনাম্ধ ওত্বক্ডিভ ৷ 

তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার 
উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্ে মহামান্ত সরকারমহোদয়ের 

অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক নুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। 

৪ 

ুখ-সম্পূজক_ 
মহামহোপাব্যায় শ্রীকালীপদতর্কাঢাধ্য 

ীশ্রীজীবভট্রচাযনযয়তী্য 

ধিক মূল্য সভাক ১৫'** টাক | [ প্রতি সংখ্যা ১৫০ টাকা 



হ্বত্বাথিকারী £-_ 
শ্রীসত্যধশ্মপ্রচার সঙ্ 

€ জয়গুরু সম্প্রদায় ) 

সহ-সপ্পগুজকসঙ্ঘ 

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্াভূষণ 

জ্রীনারায়ণগোস্ামী শ্যায়াচাধ্য 

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্ঘ 

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 

ভ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীীতারাম- 

বৈদিক মহাবিদ্ভালয়, ৭৩, পি, ভক্লিউ, ডি 

রোড, কলিকাতা--৩৫ হইতে প্রকাশিত 

ও ১৫বি, রায়বাগান দ্র, কলিকাতা--৬ 

ইন্দুনারায়ণ শ্রির্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত । 

১৫ই কান্তিক, ১৩৭৩ | 



নিয়মাবলী 
১। আধ্যশাক্ শান্্ময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত 

হয়। আবাট (জুন-জুলাই ) মাস হইতে ইহার বর্ধারস্ত। 

২। এই মাসিকপত্রে সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্্রীরামায়ণ-শ্রীমন্তাগবত-. 
শ্ীমহাভারত-্রীবিষু্পুরাঁণ ইত্যাদি যাবতীয় আধ্যশান্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
হইবে। 

৩। ইহার বাধিক গ্রাহকমুল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫:০০, প্রতি 
সংখ্যা ১৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বাষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২০০ মাত্র । 

গ্রাহকমুল্য অখ্রিম দেয় । 
৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকীশিত 

হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংল! মাসের ততীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত 
সংখ্যা না পাইলে স্যানীপ্ন ডাঁকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা 
কাধ্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে । 

ঠিকাঁনা-পরিবর্ততন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে । 
৫। মাসিক পত্র, বিজ্ভাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি 

“সথশালক আধ্যশা দ্র, ৩৮নি, বিধান সরণী, ঝলিকাঁতা--১৮ এই ঠিকানায় পাঠীইতে 
হইবে । 

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা! ও গ্রীহক-নম্বর 
স্বস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে । 

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুষায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ 

কর? হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পরের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর 

আশ। করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই ফিতে হইবে। 

৭। আধ্যশাস্স্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ভাকে পাঠাইবার নির্দেশ 
থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবাঁর ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কাধ্যালয়ে আসিয়া 

বা ভাঁকব্যয় ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না। 

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্রপরিচালকগণের পক্ষে 

কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। 

৯। অনিবার্য কারণবশতঃ যে সংখ্য৷ প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহ যথাসম্ভব 

সত্বর প্রকীশের চেষ্টা চলিতেছে । তশুসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য 
বলিয়া গণয হইবে । 

সম্পূজক- _আধ্যশান্ত 
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিষ্ঠীলয় 

৭1৩, পি. ডক্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার । 

কলিকাতা --৩৫ 



৬৭গ্রীপ্রীগুরবে নমঃ 

াক্ষুল্দরেল্স স্বালী 
পুক্ষরমঠ 

ভরতপুর-কুপ্ত 
গোৌঘাট 

৮/৫1৭০ 

যে মায়ের! বাবার! একে (ওঙ্কারকে ) সত্যসত্য 

ভালবাসে, তালা নিত্য আধ্যশাস্ত্র পড়বে ও প্রাণপণে 

আধ্যশান্ত্র প্রচালের ঢেফটা ক'নৃবে। 

জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে। 

আধ্যশাস্ত্রের (সেবায় 



বৃহঙ পরাশর-ন্যৃতিঃ 

নাপি নীরস-নির্গন্ধং করঞ্জং সর্বলক্ত,কমূ। 
অপ্রোক্ষিতঞ্চ যত্কিঞ্িত পর্যন্যিতং বিবজ য়ে ॥২২৫ 
লোহিতান্ বৃক্ষনির্ধ্যালান্ প্রত্যক্ষলবণানি চ। 
কৃতকৃঞ্চানি লবণং সর্বাঃ পলাগুঁজাতয়ঃ ॥২২৬ 

কৃষজীবকবংশাগ্রাস্তৃণানি চ বিবজয়েু। 

কুম্তিকা-যৃপ-পালঙ্ক্যঃ কট্ফলং তগ্ডলীয়কমূ ॥২২৭ 
নীলিকা চ সিতচ্ছত্রা শোভাঞ্জন-কুম্তস্তিকাঃ 
কোবি্দীর-করঞ্জৌ চ স্ুমুখাং মূলকং তথা! ॥২২৮ 
কুম্মাপ্তং গৌরবৃন্তাকং বৃহত্যাশ্চ ফলানি চ। 
করীরফল-পুষ্পাণি বিড়ঙ্গং মরিচানি চ ॥২২৯ 

জন্তারিকা' স্থুজন্বীরা স্ুষবী বাঁজপুরকাঃ। 
জন্বলাবুনি পিপ্লল্যঃ পটোলং পিগুমুলকম্ ॥২৩০ 
মদূরাঞ্জনপুষ্পঞ্চ শ্রাদ্ধে দত্বা পতত্যধঃ 1২৩১ 
বিষচ্ছন্মহতং মাংসমন্যচ্চ চিরসংস্থিতঘ্ ॥ 

স্মার সপপ শশী ০১৮০০ পিপি শিশ্ন সি ১০ 

শ্রাদ্ধে নীরস ও নির্গন্ধ দ্রব্য, করঞ্, সর্বপ্রকার সন্ত, 
(ছাঁডু), অপ্রোক্ষিত এবং যকিঞ্চি পযুযষিত (বাসি) দ্রব্য 
বন করিবে ।২২৫ 

লোহিতবণ দ্রব্য, বৃক্ষনিধ্যাস, ভোজনপাত্রে লবণ, 

যে দ্রব্য কৃষ্ণবর্ণে বর্ণান্তরিত করা হইয়াছে, লবণ, পলাগু 

( পেঁয়াজ ), কৃষ্ণজীরক, বাঁশের অগ্র ও ভূণজাতীয় দ্রব্য 
বন করিবে । শৈবাল বা জলের পানা, যুপ, পাঁলঙ.- 
শাক, বার্তীকী ( লুড়কীবেগুণ ) শ্বেতরাখাল-শশা, 
নটেশীক, শ্রীফল, সৌলফা৷ ( দেশভেদে শুল্ফ ), সজিনা, 

কুম্ুস্তপুষ্প, রক্কাপ্নপুষ্প, করঞ্জ, স্তৃমুখা, মূলা; কুক্মাণ্ড, 

শ্বেতবর্ণ-বেগুণ, বুহতীফল, বংশাঙ্কুরের ফল ও পুষ্প, 

বিড়ঙ্গ, গোলমরিচ, জামির-নেবু, গৌড়া-নেবু, করলা, 
ছোলজ-লেবু (টাবা), জন্থু (জাম), অলাবু (লাউ ), 
পটোল, গোলাকার মুল যাহার (গোল আলু), 

মসূর ডাইল, অঞ্জনপুষ্প প্রভৃতি দ্রব্য শ্রান্ধে প্রদান 
করিলে শ্রান্ধকর্তী অধঃপতিত হয়। ছল করিয়া 
বিষপ্রয়োগে হত পশুর মাংস, বহুপূর্বে ম্বতি পণুর 
মাংঘ এবং গ্রাম্য-শুকর ও চকোরের মাংস শ্রাদ্ধ 
নিত্য বর্ন করিবে। মনু আদি ধর্মদশি-মুনিসকল 

৯৫ 

১১৩ 

নিত্যং আাদ্ধেহপি বজ হ্যাদ্ বিডবরাহ- 
চকোরয়োঃ। ২৩২ 

্ায়ন্তুবাদিভিঃ সর্বৈরুনিভিধর্মদশিভিঃ | 
নিষিদ্ধানি ন দেয়ানি পিতৃণামহিতানি চ॥২৩৩ 

একেন কিঞ্চিদপরেণ কিঞ্ি 
কিঞ্চচ্চি পরৈমু্নীক্ৈঃ | 

শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধং হাশনাদি বিদ্বন্ 
সর্বং পিতৃণাং ননু কিঞ্চ দেয়মূ ॥২৩৪ 

সৌবীর-তিক্তৈলবণাদি কৈস্তৎ 
পাত্রস্থ শুদ্ধির্ভবতীহ যেস্তু। 

তদ্বীজপুরান্ মরিচাদিযোগাৎ 
সিদ্ধং প্রদেয়ং ননু ছুষ্যতীহ ॥২৩৫ 

শ্রাদ্ধে তু যস্থ দ্বিজ দীয়মানং 
পিত্রাদিকস্তেহ ভবেন্মনুষ্যৈঃ | 

যদ্বস্তু বস্তেহ মন স্তাভীষ্ট- 
মাীৎ পুরা তম্ত তদেব দেয় ॥২৩৬ 

শাপলা পাপী সপ এ শট পিসী পলক 4৫ পাপী পপ ৩ সপ 

বলিয়াছেন যে, নিষিদ্ধ দ্রব্যসমৃহ এবং পিতৃলোৌকগণের 
অহিতকর প্রব্যসমুহ শ্রাদ্ধে প্রদান কর। উচিত 
নহে ।২২৬-৩৩ 

শ্রেষ্ঠ মুনিগণের মধ্যে এক একজন এক একপ্রকার 
শ্রাদ্ধে দ্রব্য বজর্নের কথা বলিয়াছেন। হে |বিদ্বন্! 

পিতৃলোকের শ্রান্ধে যে কল খাগ্ত্রব্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, 
তাহ প্রদান করিবে না।২৩৪ 

বদর, তিক্ত ও লবণাদি দ্বার সেই পাকপাত্রের 

পুদ্ধি হয়। শ্রাদ্ধে মরিচাঁদি-যোগে সিদ্ধ বীজপুর 
( টাবালেবু ) প্রদান অত্যন্ত দোষজনক ।২৩৫ 

হে দ্বিজ! মৃহ্যর পূর্বে পিত্রাদির মনে যে যে বস্ত 
অভিলধিত ছিল, মনুষ্যগণ পিত্রাদির উদ্দেশে শ্রান্ধে 

সেই সেই বস্ত প্রদান করিবে ।২৩৬ 

আাদ্ধে দানকালে দাতার মনে যে যে বস্তু পিত্রাদির 

উদ্দেশে দান করিবার অভিলাষ ও শ্রদ্ধা হয়, 

শ্রাদ্ধে সেই সেই বস্তু বিধি অনুসারে দান করিবে। 

এইপ্রকার দান অক্ষয় হুয় বলির শাস্খ্ে প্রকৃষ্ট উক্তি 
আছে ।২৩৭ 

হে বিদবন্! রাত্রিতে ঘে কোনও প্রকারে আনাত 



১১৪ 

দাতুশ্চ যস্মিন মনসোহভিলাষঃ 

শ্রদ্ধা ভবেত্তত্র তু দীয়মানে। 
শ্রাদ্ধেপি দেয়ং বিধিবত্তদেব 

তদ্দত্তমক্ষষ্যমিতি প্রবাদঃ ॥২৩৭ 

আনীতমস্তে। নিশি য্কথঞ্চিদ্ 
যণ্পাণিদত্তং ভবতীহ বিদ্বন্ ! 

হেমান্বুনিক্ষেপ-হরিস্থৃতিভ্যা- 
মচ্ছিদ্রতামেতি প্রাশরোক্তিঃ ॥২৩৮ 

য্ক্ষীরসারৈক্ষব-খগুযোগা- 
চ্ছাখাভিধেয়ং ভবতীহ বিদ্বন্। 

প্রাণ্যঙ্গধূপান্ মরিচাদিযোগাৎ 
পাকন্ত সিদ্ধিং প্রবদন্তি তজজ্ঞাঃ ॥২৩৯ 

ব্রীহয়ো যব-গোধুম! মুদগা মাষাস্তিলাস্তথা | 
নীবারঃ শ্যামকাছ্যঞ্চ অকুষ্টসম্ভবানি চ ॥২৪ৎ 
আরণ্যকালশাকাদি প্রতিষিদ্ধাপরাণি চ। 

মাহেয়ী-ক্ষীর-মধ্বাদি খড়গাদিপিশিতানি চ ॥২৪১ 

জল, হস্ত দ্বারা প্রদত্ত জল এবং স্বর্ণম্পু জলও হুরিস্মারণ 
দ্বারা অচ্ছিন্র অর্থাৎ দোষশূন্য হয়__-ইহা পরাশর মুনি 
বলিয়াছেন ।২৩৮ 

হে বিদ্বন! ক্ষীরসার, ইক্ষুরস হইতে উৎপন্ন শর্করা- 

ধোগে একপ্রকার দ্রব্য প্রস্তত হয়, তাহার নাম শাখা। 

প্রাণ্যঙ্গ ধূপ ও মরিচাঁদি যোগে পাক-নামক একপ্রকার 

দ্রবা স্ুনিষ্পন্ন হুয় বলিয়া তদভিজ্ঞগণ বলেন ।২৩৯ 

ত্রীহি ( ধানবিশেষ ), যব, গোধুম, মুগ, মাষকলাই, 
তিল, নীবার (তৃণধান্ত ), শ্যামকাঁদি ( ধানবিশেষ ), 

বিনাকর্ষণে উৎপন্ন দ্রব্য, অরণ্যজাত কালশাকাদি, অন্যান্য 

অপ্রতিষিদ্ধ দ্রব্যগুলি এবং গাভীর দুগ্ধ, মধু, খড়গাদি দ্বারা 

কর্তিত মাংস, শর্করা, গুড় ও খণ্ডাদি বিশুদ্ধ মধু পিতৃ- 
শআাদ্ধে দিবে। উক্ত দ্রব্যমধো যে কোনও দ্রব্য প্রাপ্ত ন' 
হইলেও পিতৃশ্রাদ্ধে ঘৃত মুখ্য দেয়-দ্রব্য বলিয়া জানিবে। 

দেষিগণের দেহপুষ্টির জন্য বিধাতা খান বলিয়। 
যাহ! কিছু স্থজন করিয়াছেন, সেই সর্বধাগ্যান্ন তিন 

প্রকার--ইহা। মুনীন্দ্র পরাশর বলিয়াছেন ।২৪০-৪৩ 

আর্ধ্য-শাস্ত 

শর্করা-গুড়খগ্াদি সংশুদ্ধং ক্ষৌদ্রমেব চ। 
পিতৃশ্রাদ্ধে হবিরমখ্যং যদ্ বা তদ্বাপ্যলাভতঃ ॥২৪২ 

যদ্দেহিনামত্র শরীরপুষ্ট্যে 
ধাত৷ সসর্জাশননাম কিঞিৎ। 

তৎসর্বধান্যান্নমিতি হাবাদি 

ব্রেধা মুনীন্দ্রেণ পরাশরেণ ॥২৪৩ 

শ্যামাবরাঢ্যাদিককন্ুজাতি 

য কিঞ্চিদম্মিংস্তবসারভূতম্ । 

আরণ্যজং ব! কৃষিসম্ভবং বা 

সখ্যং তদুক্তং মুনিনাহুশনেষু ॥২৪৪ 

কাণ্ডোন্তবং যত্বশনেষু কিঞ্চিৎ 

পঙ্কোন্ভবং ব৷ স্থলসম্ভবং বা। 

যত্)চ্ছনারং বহুসারমস্মিন 

সর্বাণি ধ্যানানি চ শৃকবন্তি ॥২৪৫ 

য্সবসারং সত্মঞ্চ ভক্ষ্যং 

নিঃশুক-শুকানিতমত্র কিঞি৩ । 

এই জগতে শ্যামবর্ণ ও ছেতবর্ণাদি জলজ দ্রব্য, 
তুষসারভূত ( ধান্যাদি ) অরণ্জ ও কৃষিকাধ্য দ্বারা 
উত্পাদিত শস্য ভোজনাদি ব্যাপারে গ্রহণ করিবে ইহা 

পরাশর মুনি বলিয়াছেন ।২৪৪ 

কাণ্ড (গুড়ি ) হইতে উৎপন্ন, পঙ্ক হইতে উৎপন্ন; 

স্থলভূমিতে উৎপন্ন, অত্যল্পসারবিশিষ$ ও বন্দারবিশিষ্ট 
তীক্ষাঞ্া-শস্ ধান্য ভোৌজন-ব্যাপারে গ্রহণ করিবে 1২৪৫ 

যে দ্রব্যের সর্বাংশই সার এবং সতুষ, যাহা সুক্গাগ্র 
নয়, যাহা সৃক্ষাগ্রবিশিষ্টা এবং যাহা দেহিগণের 

স্ঃগ্লীতিজনক, ভোজন-ব্যাপারে তাহাই অন্ন বলিয়া 

সজ্জনগণ বলিয়াছেন ।২৪৬ 

প্রতিশ্র্তি প্রদান করিয়া অপরের নিকট হইতে 

গুহীত ত্রব্য ( গ্রহণের স্বীকৃতি বিজ্ঞাপিত করিয়া অগ্যের 
নিকট হইতে গৃহীত দ্রব্য ), ভুক্তদ্রব্য, কটু ও তিক্ত এবং 
গর্ভমধ্যে পুনঃপ্রোথিত দ্রব্য শ্রান্ধে দেওয়া কর্তব্য নহে 
বলিয়া! কেহ কেহ বলেন 1২৪৭ 

সত্যবতী-পতি ( পরাঁশর ) বলিয্লাছেন যে, তেলাকুচা, 



বৃহৎ পরাশর-প্মৃতিঃ 

আপ্যায়নং দেহভূতাঞ্চ স্া- 
স্তত্প্রোক্তমন্ং হশনেন সস্ভিঃ ॥২৪৬ 

প্রতিশ্রুতঞ্চ ভুক্ঞ্চ কটুতিক্তপ্চ যত্তথা 
কেচিদুচুরদেয়ানি যশ খাত প্রতিরোপিতম্ ॥২৪৭ 

তুপ্ডিকেরাণ্যলাবুনি লিঙ্গাখ্যানি চ যানি তু । 
শ্রাদ্ধে নিত্যম্দেয়ানি প্রাহ সত্যবতীপতিঃ ॥২৪৮ 

সোঙ্কারয়া বৈ গয়নত্র্যা দশাবতিতয়া জলমৃ। 
পুতং তু তেন তৎ প্রোক্ষ্যং সর্বমন্নং বিশুদ্ধয়ে ॥২৪৯ 
শুদ্ধবত্যোহথ কুম্মাণ্যঃ পাবমান্যত্তরৎসমাঁঃ। 
পুতং তু বারিৈতাভিরন্নশোধনমুত্তমম্ ॥২৫০ 
তদ্বিষ্ঠোরিতি মন্ত্রেণ গায়ত্র্য! চ প্রযত্ববান্। 
প্রোক্ষয়েদশনং সর্বং শুদ্রদৃষ্টাদিশু্ধয়ে ॥২৫১ 
গৃতাগ্রি-শিশু-দেবানাং ঘতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্। 
তাবন্ন দীয়তে কিঞ্চিদ্ যাব পিপগান্ন নির্বপেশ্ড ॥২৫২ 

অলাবু এবং লিঙ্গাখ্য দ্রব্য ( যদ্দার। অন্য/ কিছুর নাম বুঝায় 
বা চিহ্বের প্রতীতি হয়__তাহা) নিত্যই শ্রাদ্ধে প্রদান 

করিবে না। গুঁকারের সহিত দশবার গায়ত্রী-আবন্তিত 

( পঠিত ) পবিত্র জল দ্বার! শ্রীদ্ধীয় সেই সমস্ত অন্ন 

( দ্রব্য) বিশুদ্ধির জন্য প্রোক্ষণ করিবে ।২৪৮-৪৯ 

শুদ্ধবত্তী-সূক্ত, কুম্মাগুধক্, পাবমানী-সৃক্ত ও 
তরৎসমা মন্ত্র এই সকল মন্ত্রযোগে জল দ্বারা পবিত্র 

করাই উত্তম অন্নশৌধন ।২৫০ 

শূদ্রদৃষ্টি প্রভৃতি হইতে বিশুদ্ধির জন্য “ও তদ্িষ্টোঃ 
পরমং পদম্” এই মন্ত্র দ্বার৷ ও গায়ত্রী দ্বারা যত্ুবান্ হইয়া 

শ্রাদ্ধীয় ভোজ দ্রব্য সকল প্রোক্ষণ করিবে ।২৫১ 

শীদ্ধদিবসে পিগুদাঁন পরিসমাপ্তি না হওয়া পধ্যন্ত 

গৃহস্থিত অশ্ি, শিশু, দেবতা, যতি ও ব্রহ্মচারিদিগকে 

কিছুমাত্র দিবে না ।২৫২ 
একো্দিষ ও পার্ণশ্রান্ধে কাণ্তীক (বাসি ভিজা- 

ভাতের অশ্লজল ), দধি, তত্র, পক্ঘ্বতি এবং অপক্ষদৃত 

পৃবাে দিবে না।২৫৩ 

শ্রান্ধবীসরে পিওুদান-সমাণ্ডির পূর্বে যদি কাহাকেও 
কিছু দান করা হয়, তাহা হইলে পিতৃগণ শ্রান্ধগ্রহণের 

১১৫ 

কাঞ্জিকং দধি তক্রঞ্চ শৃতং চাশৃতমেব ঝ। 
পূর্বাহ্ন ন প্রদাতব্যঃ একোদ্দিষ্টেহথ পার্বণে ॥২৫৩ 
আ' পিগুদানতো দগ্যাদ্ যৎ কিঞ্িচ্ছুদ্ধবাপরে। 
তেনৈব পিতরো যাস্তি শ্রান্ধং গৃহ্বাতি তেনৈব চ ॥২৫৪ 
পরিবেষয়েৎ সমং সর্বং ন কার্য্যং পঙ্কিভেদনম্। 
পঙ্ভ্িভেদী বৃথাপাকী নিত্যং ব্রাহ্মণনিন্দকঃ। 
আদেশী বেদবিক্রেতা পঞ্ধৈতে ব্রহ্গঘাতকাঃ ॥২৫৫ 
যদ্যেকপঙ্ক্ত্যাং বিষমং দদাতি 

স্রেহান্তয়াদ্ বা যদি চার্থলোভাৎ | 
বেদৈণ্চ দৃষ্টমৃষিভিশ্চ গীতং 

তদ্ ব্রহ্মহত্যাং মুনয়ে৷ বস্তি ॥২৫৬ 
দেবান্ পিতুন্ মনুষ্যাংশ্চ বহ্িমভ্যাগতাংস্তথা । 
অনভ্যর্চ তু ভূঞ্জানে। বুথাপাক ইতি স্মৃতঃ ॥২৫৭ 
পৃথী তে পান্রমিত্যেতদ্ দ্যৌরপীতি পিধানকমৃ। 
এতদ্ বৈ ব্রাহ্মণস্তাস্তে জুহোমি চাম্বতেহমৃতম্ ॥২৫৮ 

জন্য সমাগত হইয়াও ফিরিয় যান; তাহারা আর শ্রাদ্ধ 

গ্রহণ করেন না ।২৫৪ 

শ্রাদ্ধে সমস্ত দ্রব্য সমানভাবে পরিবেষণ করিবে, 

কোনও মতেই পড.ক্তিভেদ করিবে না। পঙ.ক্তিভেদী, 
বুখাপাকী, নিত্য-ব্রাঙ্মণনিন্দক, ব্রাঙ্মণনিন্দীর জন্য প্ররো- 
চনাদানকারী ও বেদবিক্রেতা এই পাঁচজন ব্রহ্মঘাতক। 

সহ, ভয় ও অর্থলোভবশতঃ ষদি এক পঙ.ক্তিতে 
অসমানভাবে দ্রব্য পরিবেধিত হুয়, তাহা হইলে মুনিগণ 
তাহাকে ব্রন্মহত্যা বলেন; বেদ-বচনানুসারে তাহা 

ব্রহ্মহত্যা, ধধিগণও তাহাকে ব্রহ্মহত্যা বলেন ।২৫৫-৫৬ 

দেবতা, পিতৃলোকগণ, মনুষ্যাগণ, অগ্নি ও অভ্যাগত- 

গণকে বিশেষরূপে অর্চনা না করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন 
করে, শান্ত্রকীরগণ তাহাকে বথাপাক বলেন ।২৫৭ 

( অন্নকে উদ্দেশ করিয়া) “পৃথিবী তোমার পাত্র 
আকাশ তোমার আচ্ছাদন, ব্রাঙ্ধণের অমৃতময় মুখে 

অন্নরূপ এই অমৃত হোম করিতেছি” ।২৫৮ 

“ইদং বিষুঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই অন্ন 
দ্বিজের অঙ্গুষ্ঠ নিবেশিত করাইবে-_-তশুসন্বন্ধে অভিজ্্রগণ 
এইরূপে বলিয়া থাকেন ।২৫৯ 



১১৬ 

ইদং বিষু/রিতি ছোতন্ মন্ত্যুচ্ট্য্য চাপরে । 
দ্বিজান্গষ্ঠঞ্চ তত্রান্নে নিবেশয়স্তি তদ্বিদঃ ॥২৫৯ 
জণ্ত ব্যাহৃতিভিঃ সাগ্রাং গায়ন্তরীং মধুমতীরিতি 
সন্কল্প্যা্নমপোশানং ব্রুয়াচ্চ মধু মধ্বিতি ॥২৬০ 

অপোশানং প্রদেয়াম্নং ন তগসঙ্থল্পয়েদ্ দ্বিজঃ | 

সঙ্থল্লান্নরকে যাতি নিরাশৈঃ পিতৃভিগগতৈঃ ॥২৬১ 
অপোশানোদকে বিপ্রপাণো তিষ্ঠতি যো দ্বিজঃ। 
সঙ্কল্পং কুরুতেহজ্ঞানাৎ স্থ্যস্তস্ত পিতরো হতাঃ ॥২৬২ 

জপ্ত। বৈ বৈষ্ণবান্ মন্ত্রান্ বিপ্রান্ ভ্রয়াদ্ যথাস্থম্। 
ভূপ্জীরন্ বাগতাস্তে তু পিতৃ-দেবাহিতৈষিণঃ ॥২৬৩ 
অত্যষ্চমশনং কার্ধ্যং বচো বাচ্যং পিতৃম্দঃ । 
শৃদ্র্চ শুকর-ধ্বাঙক্ষ-কুকুটানপনায়য়ে ॥২৬৪ 

ব্হৃতির সহিত সমগ্র গায়ত্রী-মধুমন্ত্র জপ করিয়া 

স্বল্প করত পিতৃ উদ্দেশ্যে অন্ন নিবেদনপূর্বক “অপোশান” 

(কলগণ্ডুয) দান করিবে এবং “মধু” “মধু” বলিবে ২৬০ 

অপোশান প্রদান করত পিতৃ উদ্দেশ্যে 

প্রদেয় অন্ন লক্ষ্য করিয়া সঙ্কল্প করিবে না। যদি সঙ্বল্প 

করে, তাহা হইলে পিতৃগণ নিরাঁশ হইয়া চলিয়া যান 
এবং তজ্জন্য শ্রাদ্ধকর্ত। নরকগামী হয় ।২৬১ 

বিপ্রপাণিতে অপোশান জল থাকা অবস্থায় 

মেবিপ্র অন্জ্ানতাবশতঃ সঙ্কল্প করে, তাহার পিতৃগণ 

তত্কর্তৃক ষেন হত হইয়া থাকেন অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ 
অবৈধ অনুষ্ঠান পিতৃগণের বধতুল্য পাপজনক ২৬২ 

তৎপর বিষুসন্বন্বীয় মন্ত্র জপ করত পিতৃগণ ও 
দেবগণের হিতৈধি-বিপ্রগণকে লক্ষ্য করিয়া! বলিবে,_ 

“যথা স্থখং বাগ.যতা৷ ভুপ্তীরন্” 1২৬৩ 

আাদ্ধে অত্যুষ্ণ অন্ন প্রস্তত করিবে, পিতৃলৌকগণের 

প্রীতিপ্রদ বাক্য বলিবে এবং শুত্র, শুকর, কাক ও 
কুক্ুটদ্রিগকে বিতাড়িত করিবে ।২৬৪ 

ষে পধ্যন্ত ব্রাক্ষণগণ ভোজন করেন, সে পধ্যস্ত পুণ্য- 
মন্ত্র জপ করিবে এবং পাবমানী-সুক্কোক্ত ও পিতৃ- 

সৃক্তোক্ত বাক্য জপ (পাঠ ) করিবে 1২৬৫ 

তশ্পর তৃপ্ত ছিজদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে “তৃপ্াঃ স্থ” 

আধ্য-শান্তু 

তুঞ্জতে ব্রা্গণা যাবা পুণ্যং জপেজ্জপম্। 
পাবমান্যানি বাক্যানি পিতৃসুক্তানি চৈব হি ॥২৬৫ 
ততস্তৃপ্ডান্ দ্বিজান্ পৃচ্ছেতুপ্তাঃ স্থেত্যনুশামনমূ। 

তৃপ্তাঃ ম্মেতি দ্বিজা ত্রযুস্তদন্নং বিকিরেন্তুবি ॥২৬৬ 
সকৃৎ সকৃত্বপো দত! শেষমন্নং নিবেদয়েৎ। 

যথানুজ্ঞা তথ! কৃত্ব। পিগাংস্তদন্ু নির্বপেৎ ॥২৬৭ 

যদ্যন্তুক্তং দ্বিজৈরন্নং ততদাদায় বিত্তরঃ 
স্থালীপাকং তিলোপেতং দক্ষিণাশামুখস্ততঃ ॥২৬৮ 
অবনিজ্য তিলান্ দর্ভান্ পিপ্তার্থমবনীতলে। 
তন্মিংশ্চ নির্বপেৎ পিগান্ গোত্রনামকপূর্বকম ॥২৬৯ 
যে দেবলোকং পিতৃলোকমাপুঃ 

প্রাপ্তাস্তঘৈবং নরকং নর! ষে। 

অর্থাৎ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তৃপ্ত ব্রাহ্ধণগণকে জিজ্ঞাসা 

করিবে “আপনার! তৃপু,হইয়াছেন ত” ? তখন ব্রাক্ষণগণ 

বলিবেন,-_-“তৃগ্ঠীঃ ম্মঃ” অর্থাৎ “আমরা তৃপ্ত হইয়াছি”। 

তৎপর ভূমিতে "অন্ন বিকীরণ করিবে ।২৬৬ 

এক একবার করিয়া জল দিয়! অবশিষ্ট অন্ন নিবেদন 

করিবে। তৎপর অন্ুজ্ঞানুযায়ী পশ্চাৎ পিগুঞ্রদান 
করিবে ।২৬৭ 

জ্ঞানিব্ক্তি (পিতলোক উদ্দেশ্যে )--স্থালীপন্ক 

তিলযুক্ত যেই যেই অন্ন ব্বিজগণ ভক্ষণ করিয়াছেন, 

স্থালীপক তিলযুক্ত সেই সেই অন্ন লইয়া দক্ষিণাভিমুখ 
হইয়া পিগুপ্রদানার্থ ভূমিতে তিল ও দর্ভযুক্ত জল দ্বারা 
অবনেজন করিয়া ( জলসেচন দ্বারা শুদ্ধ করিয়া ) গোত্র 

ও নাম উল্লেখ করত নেই সতিল-দর্ভোপরি পিগুপ্রদান 

করিবে । ধীহারা দেবলোক বা পিতৃলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন 
অথবা যে সকল নর সেইরূপ নরক প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
তাহারা পুত্রপ্রদত্ত অগ্লোকরণ, দ্বিজভোজন এবং ভূমিতে 
পিগুদান দ্বার] তৃপ্তিলীভ করেন ।২৬৮-৭০ 

অবশিষ্ট যে অল্প (পিগুপ্রদানের পর) হস্তে লিগ্ত 
থাকে, তাহা পিখোপরি ক্রমশঃ নিঃক্ষেপ করিবে। 
তৎপর হন্তপ্রক্ষালন করিয়া সেই পিগ্োপরি 
অবমেজনবত পুনরায় জল দিবে ।২৭১ 



বৃহৎপরাশর-স্ৃতিঃ 

অগ্নৌ৷ হুতেন দ্বিজভোজনেন 

তৃপ্যত্তি পিঘৈর্ভবি তৈঃ প্রদতৈ |২৭০ 
যদন্নং লেপরূপং তু ক্রমাতেষু চ নিক্ষিপে | 
প্রক্ষাল্য সলিলং তত্র অবনেজনবহ পুনঃ ॥২৭১ 
নিবৃত্তান্চয়েৎ পিগান্ পুষ্প-গন্ধ-বিলেপনৈঃ 
দীপ-বাসঃপ্রদানেন পিতৃনর্চয সমাহিতঃ ॥২৭২ 
বাসো বন্ত্রদশাং দগ্াদ্ বিধিবন্মন্ত্রপূর্বকম্। 
কেচিদ্নত্রোহবিকং লোম কেচিম্মতং ন তত্বিতি ॥২৭৩ 
পঞ্চাশদ্বাষিকে। যস্ত দরদ্যালোমবাসোহংশুকম্ | 
তদবশ্যং প্রদেয়ং স্যাদ্ বিধিসম্পূর্ণতাকৃতে ॥২৭৪ 
পবিত্রং যদি বা দর্ভং করাভুত্র বিনিঃক্ষিপেহ | 
প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য প্রোক্ষণাদিকমাচরেহ ॥২৭৫ 
নির্বপ্ত্যপরে পিগ্ান্ প্রাগেব দ্বিজভোজনাৎ | 
খাদয়েযুঃ শকুন্তাস্তান্ পিতৃণাং তৃপ্তিতৎপরাঃ ॥২৭৬ 

গম্ধাবিলেপিত পুষ্প দ্বারা যথাবিধি-নিষ্পন্ন-পিণ্ডের 
অর্চনা করিবে এবং সমাহিতচিত্ত হইয়া দীপ ও বস্ত্র 
প্রদান করত পিতৃগণের অর্চনা! করিবে ২৭২ 

বিধি অনুসাঁরে মন্তরপূর্বক বস্তরাঞ্চল হইতে বাসঃসূত্র 
দিবে। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে মেষলোম দিবে, 

কাহারও কাহারও আবার এই মতটি গ্রাহ্া নহে 1২৭৩ 

ব্যক্তি লোমনিমিত উত্তরীয়শ্বন্ক 

দিবে। বিধি-সম্পূর্ণতার জন্য তাহা অবশ্যই প্রদান 

করিবে ।২৭৪ 

পবিত্র অথবা দর্ভ যদি হস্ত হইতে নিঃক্ষিপ্ত হয়, 
তাহ! হইলে হস্তছয় প্রক্ষালন এবং আচমন করিয়া 
প্রোক্ষণ প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে 1২৭৫ 

কেহ কেহ ব্রাহ্মণভো জনের পূর্ধেই পিগুদান সম্পন্ন 

করেন। পিতৃগণের তৃপ্তিততুপর শকুন্ত (পক্ষিবিশেষ)গণ 
সেই পিণ্ড ভৌজন করে ।২৭৬ 

অনস্তর মাতামহগণের শ্রাদ্ধেও বিপ্রদিগকে এইরূপ 

আচমন করাইবে এবং দ্বিজগণকে পন্বশ্তি” বলাইবে 
এবং অক্ষয্যোদক দিবে ।২৭৭ 

আাদ্বকর্তা-দিজ শক্তি অনুসারে দেবগণের শ্রান্ধে 

১১৭ 

মাতামহানামপ্যেবং বিপ্রানাচাময়েদথ । 

বাচয়েত দ্বিজান্ স্বস্তি দগ্যাস্চৈবাক্ষয্যোদকম্ ॥২৭৭ 

দক্ষিণা হেম দেবানাং পিভৃণাং রজতং তথা । 

তিষ্ঠন্ পিপান্তিকে জয়াদ্ বাচযিষ্যে স্বধামিতি | 
বাচ্যতামিতি বিপ্রোন্তিঃ প্রবদেদ্ গোত্রপুর্বকম্ ॥২৭৮ 

স্বধোচ্যতামিতি ক্রয়াদস্ত্ স্বধেতি তদ্বচঃ। 

উর্জং বহম্তীরুচ্চার্য জলং পিণ্ডেযু সেচয়েৎ ॥২৭৯ 

যাঁঃ কাশ্চিদেদেবতাঃ শ্রাদ্ধে বিশ্বশব্দেন জল্লিতাঃ | 

গ্রীয়তামিতি চ জ্য়াদ্ বিপ্রৈরুক্তমিদং জপেহ ॥২৮০ 

দাীতারো নোহভিবর্ধন্তাং বেদাঃ সম্ভতিরেব চ। 

শ্রদ্ধ! চ নো মা ব্যগমদ্ দ্বহু দেয়ঞ্চ নোহস্তিতি ॥২৮১ 

ন্যুবজপিপার্ধ্যপাত্রাণি কৃত্বোভানানি সংশ্রবা। 

ক্ষিপ্ত। পিগ্ডেতো বিপ্রান্ পিতৃপুর্বং বিসর্জয়েৎ ॥২৮২ 

হেম (স্বর্ণ) এবং পিতৃগণের আাদ্ধে রজত দক্ষিণ! দিবে 

ও স্বধাশব্দ উচ্চারণ করিবে 1২৭৮ 
পিগু-সমীপে অবস্থান করিয়া “ম্বধাং বাচয়িষ্যে 

এই কথা বলিলে ( তাহা শ্রবণ করিয়া ) বিপ্র “বাচ্যতাম্ঠ 

এই কথা বলিবেন, তৎপর গোত্রনাঁম উল্লেখপুর্বক 

“স্বধোচ্যতাম্” বলিলে বিপ্র “অস্ত শ্বধা” এইরূপ বলিবেন। 
“উত্ভ্ং বহস্তীঃ” এই মঞ্র উচ্চারণ করিয়া পিণ্োপরি জল- 

সেচন করিবে 1২৭৯ 

শাদ্ধে বিশ্বশব্দের সহিত যে সকল দেবতা কথিত 

হইয়াছে, তাহাদিগের উদ্দেশ্যে প্রীয়ন্তীম্” এই কথা 

বলিলে বিপ্রগণও “ল্ীয়স্তাম্” এই কথা বলিবেন ।২৮০ 

আমার বংশে দাঁতগণের সংখ্যা বর্ধিত হউক, 

বংশধরগণ বেদ-পারগ হউক, সম্ভতি বৃদ্ধি হউক, 

তাহাদের শ্রদ্ধা অক্ষয় হউক এবং বু দেয় (দানযোগ্য 

বস্ত ) হউক-_- এই মন্ত্র পাঠ করিবে ।২৮১ 

ন্যুজীকৃত পিগুপাত্র ও অর্থ্যপাত্র সংশ্রব হইতে 
উত্তান করিয়া পিপ্ডোপরি ক্ষেপণ করত “বাজে বাজে” 

মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃপূর্বক বিপ্রগণকে বিসর্জন করিবে। 
তৎপর “আশমীবাজন্য” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিগ্ের 



১১৮ 

বাজে বাজে ইতি হ্থযক্ত1 আমাবাজস্য তান্ বহিঃ । 
জয়া প্রদক্ষিণী কৃত্য ক্ষমধ্বমিখমিত্যপি ॥২৮৩ 

পিগানাং মধ্যমং পিগুং পিতুন্ ধ্যায়ন্ সমাহিতঃ। 
প্রাশয়েৎ পুত্রকামাঁং তু ভার্য্যাং তচ্ছদ্বকন্নরঃ ॥২৮৪ 

সুধা বাপি সগোত্র! বা পুত্রকাম৷ দ্বিজাজ্ঞয়া। 
আধত পিতরে! গর্ভং ব্যাহবেয়ুদ্ধিজাতয়ঃ ॥২৮৫ 
মহারোগগৃহীতো বা তদ্রোগোপশমায় চ। 
বস্ত মে পিতরো৷ রোগমিত্যুক্ত। প্রাশয়েচ্ছরুম্ ॥২৮৬ 
অন্যানপ্দ, হুতাশে বা ক্ষিপেৎ পিগুান্ দ্বিজায় বা। 
অজায় বা! প্রদগ্াচ্চ পশ্চাদ্ বিপ্রবিসর্জনমূ ॥২৮৭ 

উদ্ধারং পৈতৃকাদেকে পাকান্ মাতামহায় চ। 

আর্ধ্য"খাস্ত 

উদ্ধারং পিতৃকাদেকে পাকান্ মাতামহায় তু। 
একেনৈব হি গচ্ছস্তি ভিন্নগোত্রাস্তথা দ্বিজীঃ ॥২৮৯ 
নিদধ্যুঃ পৃথগুদ্ধৃত্য পাত্রে পিগ্ার্থমোদনম্। 
তথা পাকমপীচ্ছস্তি ভিন্নগোত্রতয়া দ্বিজাঃ ॥২৯০ 

আবিকেহক্ষয্যস্থানে তু বক্তব্যমুপতিষ্ঠতামৃ। 
অভিরম্যতাং স্বধাস্থানে বিপ্রোক্তি- 

রভিরতাঃ স্ম হ ॥২৯১ 
উত্বন্ত প্রোষ্ঠপদ্যান্ত প্রতিপদাদিকাশ্চ যাঃ। 
পুণ্যাস্তাস্তিথয়ঃ সর্ব দশাপি সহ পঞ্চভিঃ ॥২৯২ 

তেষাং চতুর্দশী প্রোক্তা যে শাস্ত্রেণ হতা নরাঃ। 
পিতৃভে চ ত্রয়োদশ্যাং গয়াশ্রাদ্ধাদিকং ফলমূ ॥২৯৩ 

ন তত্র পাতয়ে€ পিণান্ সন্তানেপ্দঃ কদাচন | 
একেনৈব হি চৈকেইপি ষড়দৈবত্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥২৮৮ পিগুদানেন কবয়ো বংশক্ষমং বস্তি হি ॥২১৪ 

বহির্দেশে প্রদক্ষিণপূর্বক “ক্ষমধ্বমঠ এই প্রকার 

বলিবে ।২৮২-৮৩ 

_ শ্রাদ্ধকর্তা সমাহিত-চিত্তে পিতৃলোকের ধ্যান করিয়া 

পিগুসমুহের মধ্যে মধ্যম পিগুটি পুত্রকাঁম৷ ভার্ধ্যাকে 
ভোজন করাইবে। পুত্রবধূ অথবা সগোত্রা পুত্রকামা 
হইয়া দ্বিজাজ্ঞামুসারে পিগুভোজন করিবে ; এই সময়ে 

দ্বিজগণ “আধত্ত পিতরো৷ গর্ভ, এই কথা বলিবেন। 
২৮৪-৮৫ 

অথবা মহারোগগ্রন্ত ব্যক্তি সেই রোগোপশমের জন্য 

'্ুস্ত মে পিতরো রোগম্” (পিতৃগণ আমার রোগ নষ্ট 
করুন ) এই কথা বলিয়া চরুপ্রাশন করিবে 1২৮৬ 

অন্যান্য পিগুগুলি জলে বা অশ্নিতে ক্ষেপণ করিবে 

অথব! দ্বিজ বা অজকে প্রদান করিবে। তত্পর বিপ্র 

বিসর্জন করিবে 1২৮৭ 

কেহ কেহ বলেন, পিতৃ উদ্দেশ্যে যে অন্ন পাক করা 

হয়, তাহা৷ হইতে মাতীমহের জন্যও একভাগ উঠাইয়া 

রাখিবে। বড়দেবতাঁকশ্রান্বহেতু একপরু অন্ন দ্বার 

পিতৃলৌোক ও মাতামহাদির শ্রান্ধ করিবে--ইহা' 

শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া! কেহ কেহ বলেন ।২৮৮ 
কেহ কেহ বলেন,-পিতৃলোক উদ্দেশ্যে কৃত পক্কান্ন 

হইতে মাতামহের জঙ্য অন্ন তৃলিয়! রাখিবে। ভিন্ন 

গোত্রীয় ছ্বিজ হইলেও একপাক দ্বীরাই উভয়ের প্রাপ্তি 

হয়। পিণ্ডের জন্য অন্ন উঠাইয়া পৃথক্ পাত্রে রাঁখিবে। 
ভিন্নগোত্র হইলেও ( মাতীমহ ) দ্বিজগণ একপাক ইচ্ছা 

করেন ।২৮৯-৯০ 

আব্দিক (বাধিক) শ্রাদ্ধে “অক্ষয্য”শবস্থানে 
“উপতিষ্ঠতাম্” ও “ম্বধা”স্থানে “মভিরম্যতাম্” বলিবে। 
বিপ্র সেইস্থলে “অভিরতোহস্মি” বলিবেন ।২৯১ 

পূর্বোত্তর-ভাদ্রপদ-নক্ষত্রযুক্ত তিথিভিন্ন প্রতিপদাদি 
পঞ্চদশ তিথি পুণ্যতিথি বলিয়া কথিত আছে। তম্মধ্যে 

চতুর্শীতিথি শগ্ত্াঘধাতে মৃতব্যক্তিগণের শ্রান্ধের জন্য 

প্রশস্ত। পিতার মৃত্যুদিনের নক্ষত্র ত্রয়োদশীতিথিযুক্ত 
হইলে এ দিন গয়ীশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে বিশেষ 
ফল হয়। উপযুক্ত দিনে সম্তানেপ্প, পুত্র কখনও পিগ 
প্রদান করিবে না। পগ্ডিতগণ বলেন যে, এ দিন 
পিগুদান করিলে বংশক্ষয় হয়।২৯২-৯৪ 

সত্যব্তী-পতি পরাশর বলিয়াছেন যে, সম্তান- 

লাভেচ্ছু নর ত্রয়োদশীতিথিতে পিগুপ্রদান করিবে ন, 
এমন কি ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও পিগু প্রদান করিবে 

না। অগ্যান্থ পণ্ডিতগণ বলেন যে, সম্তানবান দ্বিজ 

মঘানক্ষত্রযুক্ত ব্রয়োদশীতিথিতে শ্রান্ধে পিগুপ্রদান 
করিবে না ।২৯৫-৯৬ 

ধু ] 



বৃহৎ পরাশর-স্থৃতিঃ 

সম্তানেপ্দ্স্ত্রযোদশ্ঠাং ন পিগান্ পাতয়েম্সরঃ | 
পাতয়েত্তমনিচ্ছংশ্চ প্রাহ সত্যবতীপতিঃ ॥২৯৫ 

মঘাযুক্তত্রয়োদশ্ঠাং পিগুনির্বপণং দ্বিজঃ | 

স সন্তানে! নৈব কৃর্য্যাদিত্যন্যে কবযো! বিছুঃ ॥২১৬ 
যঃ সঙ-ক্রমে ভানুদিনে চ কুর্যযা- 

ছুপোষণং পারণকং দ্বিজন্ম। | 

পিগুপ্রদানং পিতৃভে চ তদ্বজ.- 

জ্যেষ্টো বিপদ্ভেত স্থতোহনুজো বা ॥২৯৭ 
পুত্রদা পঞ্চমী কর্তৃস্তথৈবৈকাদশী তিথিঃ। 
সর্বকাম! ত্বমাবাস্ত। পঞ্চম্যধ্বং শুভাঃ স্মৃতাঃ ॥২৯৮ 

অন্নং ক্ষীরং ঘৃতং ক্ষৌদ্রমৈক্ষবং কালশাকব€ । 
এতৈস্ত তপিতৈবিপ্রৈস্তপিতাঃ পিতরো নৃণাম্ ॥২৯৯ 
দেশঃ পর্ব চ কালশ্চ হবিঃপাত্রঞ্চ সতক্রিয়াঃ | 
পিতৃ-দৈবিকচিত্তত্বং ঘোগস্চেশ পিতৃভাদিভিঃ ॥৩০ ০ 

/য দ্বিজ সংক্রান্তিদিনে ও রবিবাসরে উপবাস ও 

পারণ করে এবং সেইরূপ পিতার মৃত্যুনক্ষত্রযুক্ত 
তিথিতে শ্রাদ্ধে পিগুপ্রদীন করে, তাহার জ্যেষ্ঠ 
বা কনিষ্ঠপুত্র বিনষ্ট হয়।২৯৭ 

পঞ্চমী ও একাদশীতিথি শ্রান্ধকর্তীর পক্ষে 

পুত্রদায়িনী তিথি, অমাবস্যা সর্বকাম-প্রদাপ্লিনী এবং 
পঞ্চমীর উধের্ব অন্যান্য ঘে সকল তিথি আছে--সে সকল 
তিথি গশুভদায়িনী ।২৯৮ 

বিপ্রগণকর্তৃক কালশীকের ম্যায় অন্ন, ক্ষীর, ঘুত, 
মধু, ইন্ষুগুড় প্রভৃতি দ্রবা দ্বারা তপিত হইয়া 

মনুষাদিগের পিতৃগণ তৃপ্ত হন ।২৯৯ 

পিতৃনক্ষত্রের সহিত যদি দেশ, পর্, কাল, দ্বৃত, 

পাত্র ও সতক্রিয়া-যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহা পিতৃলোক 

ও দেবলোৌকের চিন্ুপ্রসাদনকর হয় ।৩০০ 
সেই পিতৃশ্রান্ধে শুচিতা', পাত্রশুদ্ধি, পরম শ্রদ্ধা ও 

অন্ন এইগুলি তৃপ্তিকর, কিন্তু আমিষে তৃপ্তিকর নহে ।৩০১ 

যে ব্যক্তি প্রণী-বধ করিয়! মাংস দ্বারা পিতৃলোকের 

তৃপ্তিসম্পাদন নিমিত্ত শ্রাদ্ধ করে, সেই মুর্খ ষেন 
চন্দনকাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া অঙ্গার বিক্রয় করে ।৩০২ 

১১৩) 

শোচঞ্চ পাত্রশুদ্ধিশ্চ শ্রদ্ধা চ পরমা যদি। 
অন্নং ততৃপ্তিকচ্ছাদ্ধ এত খলু ন চাহমিষে ॥৩০১ 
যস্ত প্রাণিবধং কৃত্বা মাংসেন তপ্পয়েৎ পিতৃন্। 
লোহবিদ্বাংশ্চন্দনং দগ্চ। কূর্যযাদঙ্গারবিক্রয়মূ ॥৩০২ 
ক্ষিপ্ত কুপে যথা কিঞ্চিদূ বাল আদাতুমিচ্ছত্ি। 
পতত্যজ্ঞানতঃ সোহপি মাংসেন শ্রাদ্ধকৃত্তথা ॥৩০৩ 

সর্বথাহন্নং যদ! ন স্যাতদৈবামিষমাশ্রয়েৎ | 
ব্রা্মণশ্চ ব্বয়ং নাগ্াভচ্চ শ্বার্দিহতং যর্দি ॥৩০৪ 

অথান্ৎ পাপদ্ৃত্যুনাং শুদ্ধ্যর্থং শ্রাদ্ধমুচ্যতে । 
কৃতেন তেন যেধাং তু প্রদত্তমুপতিষ্ঠতি ॥৩০৫ 
দক্তি-শৃঙ্গি-গর-ব্যাল-নীরাগ্রিবন্ধনৈস্তথা । 
বিদ্যুনির্ধাত-বৃক্ষিশ্চ বিপ্রৈশ্চ স্বাত্মনা হতাঃ ॥৩০৬ 

ব্রণসঞ্জাতকীটেশ্চ শ্নেচ্ছৈশ্চৈব হতান্তথা । 
পাপম্ৃত্যুব এবৈতে শুভগত্যর্থযুচ্যতে ॥৩০৭ 

বালক যেরূপ কোনও দ্রব্য কৃপে নিঃক্ষেপ করিয়। 
পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে কিন্ত 
তাহা গ্রহণ করিতে ত পারেই না অধিকন্তু কূপে পতিত 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তি অঙ্ঞানবশতঃ 
মাংস দ্বার। শ্রাদ্ধ করে, সেও অধঃপতিত হয় ।৩০৩ 

সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াও যদি অন্নসংগ্রহ না হয়, 
তাহা! হইলে শ্রাদ্ধার্থে আমিষ সংগ্রহ করিবে । সেই 
মাংস যদি কুক্কুরাদি কর্তৃক হত পশুর মাংন হয়, তাহ! 

হইলে শ্রান্ধীয় ব্রাহ্মণ তাহ] ভোজন করিবেন না।৩০৪ 
পাপবশতঃ যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের গুদ্ির 

জন্য অনস্তর অন্যপ্রকার শ্রাদ্ধ বলিতেছি। সেই বিধি 

অনুসারে শ্রাদ্ধ করিলে যাহাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করা 

হয়, তাহাদের সমীপে শ্রান্ধীয় প্রদতুদ্রব্যাদি উপস্থিত 
হয় ।৩০৫ 

দংঘ্ী, শৃগী, বিষ, সর্প, জল, অগ্মি, উদ্ধন্ধন, বিদ্যুৎ, 
বজ, বুক্ষ, বিপ্র, দুষ্টব্রণ-সপ্জাত কীট ও শ্লেচ্ছ দ্বারা হত 

এবং আত্মঘাতী ব্যক্তিগণ “পাপমৃত্যু' নামে অভিহিত হয়, 

(পাপবশতঃ অবৈধমৃত্যু-কবলিত হয়) ইহাদের শুভগতি 
বলিতেছি ।৩০৬-৭ 



১২৩ 

নারায়ণবলিঃ কার্ষ্যো বিধানং স্া চোচ্যতে। 
উধব€ যগ্মাসতঃ কুর্ধ্যাদেকে উত্বং তু বসরা ॥৩০৮ 
তেষাং পাপব্যপোহার্থং কার্য্য। নারায়ণ বলিঃ। 
ধৌতবাসাঃ শুচিঃ ন্নাতঃ একাদশ্যামুপোধিতঃ ॥৩০৯ 
শুরুপক্ষে তু সম্পূজ্য বিষুমীশং যমং তথা । 
নদীতীরং শুচিগত্বা প্রদগ্যান্দশ পিগুকান্ 1৩১০ 

ক্ষৌদ্রোজ্য-তিলসংযুক্তান্ হবিয! দক্ষিণামুখঃ | 
অভ্যর্য পুষ্প-ধুপা্যৈস্তপ্নাম-গোত্রপূর্বকান্ ॥৩১১ 
বিষুধ্যানমনাঃ কৃুর্য্যাত্ততস্তানন্তমি ক্ষিপেশ । 

নিমন্ত্রয়েত বিপ্রাংশ্চ পঞ্চ সপ্তাহথ বা নব ॥৩১২ 
দ্বাদশ্যাং কুতপে কস্াতান্ ধৌতবস্ত্রান্ সমাগতান্। 
কৃষ্ণারাধনকৃত্তক্ত্যা পাদ প্রক্ষালিতাঞ্থ,ভান্ ॥৩১৩ 

পূর্বোক্ত পাপযৃত্যুদিগের মুক্তির জন্য নারায়ণবলি- 
নামক অনুষ্ঠান করিবে, তাহার বিধান বলা হইতেছে। 
কেহ কেহ বলেন-_পূর্বোক্তরূপে মৃতব্যক্তিদিগের পাপ- 
মুক্তির জম্য মৃত্যুদিবস হইতে গণনা করিয়া ছয়মাসের 
উধ্র্েকে কেহ কেহ বলেন--এক 
নারায়ণবলির অনুষ্ঠান করিবে। স্সানানম্তর 

শুচি হইয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান করত উপবাসী 
হইয়া শুরুপক্ষে একাদশী তিথিতে বিষু, হঁশ, 
ও যমকে পুজ]1 করিয়া মদীতীরে গমন করত শুচিভাবে 

দক্ষিণীভিমুখ হইয়া ঘ্বত, পুপ্প ও ধূপাদি দ্বারা অর্চনা- 
পূর্বক নাম ও গোত্রোচ্চারণ করত মধু, ঘৃত ও তিল- 

সংযুক্ত দশটি পিগু প্রদান করিবে ।৩০৮-১১ 

তৎপর শ্রীবিষুণকে মনে মনে ধ্যান করিয়া সেই 
পিগু জলে নিঃক্ষেপ করিবে: পঞ্চ, সণ্তড অথবা নব- 

সংখ্যক ব্রা্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে । শ্রীকৃষ্ণের আরাধন- 

পরায়ণ শুচিব্যক্তি ভক্তি-সহকারে দ্বাদশীতিথিতে 
কুতপমুতুর্ে সাত ধোতবন্ত্রপরিহিত পাদপ্রক্ষালিত 
সমাগত মঙ্গলপ্রদ সেই ব্রাহ্ধণগণকে দক্ষিণাপ্রবণ- 

স্থানে, উপবেশন করাইবে। দ্বিজ দেবপক্ষে দুইজন 
এবং পিতৃপক্ষে তিনজন ব্রাঙ্গণ রাখিবে। পুর্ব ও 

উত্তরমুখোপবিষ্ট দ্বিজগণকে আন, আবাহন ও অর্থ্য 

বসরের উরে 

আধ্য-শাস্ত 

দক্ষিণা প্রবণে দেশে শুচিন্তান্ুপবেশয়ে | 
দো দৈবে তু ত্রয়ঃ পিত্র্যে 

প্রাঙ্মুখোদড্মুখান্ দ্বিজান্ ॥৩১৪ 

আমনাবাহনার্ধ্যঞ্চ কুর্ধ্যা পার্বণবদ্ দ্বিজঃ। 

ভোজযেন্ক্ষ্যং ভোজ্যৈশ্চ ক্ষৌট্ৈক্ষবাজ্য- 
পায়সৈঃ ॥৩১৫ 

তৃপ্তান্ জ্ৰাত্ব। ততো বিপ্রাংস্তৃপ্তিং পৃচ্ছেদ্ যথাবিধি। 

ভোজ্যেন তিলমিশ্রেণ হবিষ্যেণ চ তান্ পুনঃ ॥৩১৬ 
পঞ্চ পিগান্ প্রদগ্ভাদ্ বৈ দৈবং রূপমনুম্মরন্ । 
বিষু-ব্রহ্ধ-শিবেভ্যশ্চ ত্রীন্ পিগাংশ্চ যথাব্রমম্ ॥৩১৭ 
যমায় সানুগায়াথ চতুর্থং পিগুমু্হথজেগ। 

তং সঞ্চিত্য মনসা গোত্র-নামকপুর্বকম্ ॥৩১৮ 

পার্ণরীতি অনুসারে প্রদান করিবে। মধুঃ ইন্ষুগুড়, 
ঘৃত, পায়স প্রভৃতি ভক্ষ্-ভোজ্য দ্বারা তাহাদিগকে 

ভোজন করাইবে 1।৩১২-১৫ 

তৎপর বিপ্রগণকে যথাবিধি তৃপ্তি-প্রশ্ন করিবে, 
যথা--“আপনারা তৃপ্ত হইয়াছেন ত”? বিপ্রগণ তৃ€ 
হইয়াছেন জানিয়া দেবরূপ স্মরণ করিতে করিতে পুনরায় 
তাহাদিগকে তিলমিশ্রিত ভোজ্য ও হবিষ্যান্ন দ্বার! পাঁচটি 
পিগু প্রদান করিবে। বিষুও ব্রহ্মা ও শিব উদ্দেশ্যে 

যথাক্রমে তিনটি পিও্ড, এবং অনুচরের সহিত ষমকে 

চতুর্থপিগু এবং খুতকে মনে মনে চিস্ত! করিয়া গোত্র ও 

নাম উচ্চারণপূর্বক বিষুস্মরণ করত পঞ্চমপিণ্ড প্রদান 

করিবে । দক্ষিণাভিমুখ হইয়াই এই পাঁচটি পিগু প্রদান 
করিবে 1৩১৬-১৯ 

পরে ব্রী্ধণ আচমন করিয়া প্রোক্ষণাদি ক্রিয়া 

করিবে । অতঃপর বিনয়-সহকারে মস্তক অবনত 

করিয়া ছিজগণকে প্রণাম করত হ্িরণ্য, বস্ত্র গো 

ও ভূমি দ্বারা তীহাদিগের সন্তপ্রিবিধান করিবে। 
বিপ্রকরে তিলযুক্ত জল দান করিয়া গোত্র 
উল্লেখপুর্বক প্রেতকে চিত্তে সম্যগরূপে স্মরণ 
করত এবং বিষুকে বুদ্ধিতে নিবেশিত করিবে। 
তারপর বহির্দেশে গমন করত সমাহিতচিত্তে প্রেত 



বৃহ পরাশর-শ্যৃতিঃ 

বিপু স্মৃত্বা ক্ষিপেহপিণুং পঞ্চমঞ্চ ততঃ পুনঃ । 
দক্ষিণাভিমুখশ্চৈব নির্বপে€ পঞ্চ পিগুকান্ ॥৩১৯ 
আচম্য ব্রাহ্গণঃ পশ্চাৎু প্রোক্ষণদি কমাচরেত | 

হিরণ্যেন চ বাসোভিগোভিভূ ম্যা চ তান্ দ্বিজান্ ॥৩২৭ 
প্রণম্য শিরস! পশ্চাদ্ বিনয়েন প্রসাদয়েহু। 
তিলোদকং করে দত্বা প্রেতং সংস্ৃত্য চেতসি ॥ 

গোত্রপুর্বং ক্ষিপেহ পাণো বিধু বুদ্ধ 
নিবেশ্য চ ॥৩২১ 

বহির্গত্বা তিলাস্তস্ত তন্মৈ দগ্যাত সমাহিতঃ। 
মিত্র-ভূত্যৈনিজৈঃ সার্দং পশ্চানুঞজীত বাগযতঃ ॥৩২২ 
এবং বিষ্মতে স্থিত্বা যো দগ্যাৎ পাপম্বত্যবে। 
সমুদ্ধরতি তং প্রেতং পরাশরবচো যথা ॥৩২৩ 
শর্বেধাং পাপস্ৃত্যুনাং কাধে নারায়ণো বলিঃ। 

তম্মাদুধ্বঞ্চ তেভ্যে। হি প্রদত্তমুপতিষ্ঠাতি ॥৩২৪ 
এবং শ্রাদ্ধৈঃ সমস্তান্তঃ সন্তর্পয়তি বৈ পিতুন্। 
দদত্যনুভ্তমীংস্তস্ত পিরন্তপিতা বরান্ ॥৩২৫ 

উদ্দেশ্টে তিলযুক্ত জল প্রদান করিবে এবং তাহাই 

বিপ্রপাণিতে ক্ষেপণ করিবে । তৎপর সংযতবাক্ 
হইয়। মিত্র ভৃত্য ও স্বজনের সহিত ভোঞ্ন করিবে। 

৩২০-২২ 
যিনি এইরূপে বিষু্ম্মরণ করিয়া পাপবশতঃ 

মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পিগুপ্রদান করেন, 

তিনি প্রেতকে উদ্ধীর করিয়া থাকেন-_ইহাঁই পরাঁশর- 

মুনির কথা ।২৩ 
সমস্ত 'পাপমৃত্যু'র উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত প্রকীর নাঁরায়ণ- 

বলি করিবে। নারায়ণবলি করার পর মেই প্রেতগণ 

উদ্দেশ্টে প্রদত্ত দ্রব্য তাহাদের নিকট উপস্থিত হয় ।৩২৪ 

যিনি এই প্রকার শ্রাদ্ধ দ্বার সমস্ত পিতৃগণকে তৃপ্ত 
করান এবং তীহাদের উদ্দেশে শ্রেষ্ঠ সর্বোশুকৃষ্ট দ্রব্য 
দান করেন, তাহার পিতৃলোকগণ পরিতৃপ্ত হইয়া বিষ্ভা ও 
তপঃপনায়ণ সেই পুক্রকে পুজ্যত্ব, স্ত্রী, সৌভাগ্য, এরর, 
তেজ+, বল, শ্রেষ্ঠত্ব, রোগহীনতা, ঘশঃ, শুচিতাঃ কুপ্য 

(স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিন্ন সকল প্রকার ধাতু ), মনোব 
১৬ 

২ 

বিগ্া-তপোমুখান্ পুত্রান্ পুজ্যত্বমথ যোধিতঃ। 

মৌভাগ্যেশর্যযতেজশ্চ বলং শ্রৈষ্ঠ্যমরোগতাম্ ॥৩২৬ 
যশঃ শুচিত্বং কুপ্যানি সিদ্ধি চৈবাত্ববাঞ্থিতাম্। 
যশশ্চ দীর্ঘমায়ুশ্চ তথৈবানুত্তমাং মতি ॥৩২৭ 
অথান্ৎ কিঞ্চদাখ্যামি পিতৃণাং তু ছিতায় বৈ। 
কৃতেন স্বল্পকেনাপি প্রাপ্ুবন্তি বিধেঃ ফলম্ ॥৩২৮ 

উচ্ছিষ্টস্ত বিপর্গার্ঘং বিধিস্তাৎকালিকো হি যঃ। 
শ্াদ্ধজ্ভৈবিহিতং যত্প্রাক্ পিতৃণাং 

হিতকাঙিক্ষিভিঃ ৩২৯ 
আদায় সবমুচ্ছিষ্টমবনেজনবদ্ বুধঃ | 

তত্রৈব নিক্ষিপেদ্ ভূমৌ তিল-দর্ভদমস্থিতম্ ॥৩৩০ 
নরকেষু গতা যে বৈ অপস্ত্যুম্বতা মম । 
এতদাপ্যায়নং তেষাং চিবায়াস্ত্িতি চোচ্চরেত ৩৩১ 

করম্ত মধ্যতে! দেবাঃ করপৃষ্ঠে তু রাক্ষলাঃ। 
পাত্রশ্তালস্তনাদৌ চ তন্মাত্তং ন প্রদর্শয়েৎ ॥৩৩২ 

দর্ভাশ্চ ব্বয়মানেয়! দক্ষিণা প্রবণোন্তবাঃ | 

সিদ্ধি, যশঃ, দীর্ঘায়ুঃ ও শ্রেষ্ঠমতি প্রভৃতি বরসকল প্রদান 
করেন ।৩২৫-২৭ 

অনন্তর পিতৃলৌকগণের হিতের জন্য আরও কিছু 
বলিতেছি-_যাহা স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিলেও সম্পূর্ণ 
বিধির ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।৩২৮ 

উচ্ছিষ্ট (পিতৃ উদ্দেশ নিবেদিত অন্ন )-- দ্রব্যের 
বিসর্জনের সময় যে বিধির কথা বণিত হইয়াছে 
এবং পিতৃগণের হিতাকাঙক্ষী শ্রান্ধজ্ঞগণ পূর্বে যে বিধি 
বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি। জ্ঞানিজন 
অবনেজন-ক্রিয়ীর ন্যায় সমস্ত উচ্ছিষ্ট অন্ন লইয়া তাহ! 

তিল ও কুশযুক্ত করিয়া সেই ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিবে 
এবং “আমার বংশে যাহারা অপস্থত্যুতে মরিয়। 

নরকগামী হইয়াছে, তাহাদের চিরতৃপ্তি হউক” এই 
কথা উচ্চারণ করিবে ।৩২৯-৩১ 

হত্তের মধ্যস্থলে দেবগণ এবং পৃষ্ঠদেশে রাক্ষরগণ 
অবস্থান করেন বলিয়া পাত্রীলন্তনাদি কার্য্যে হৃস্তের 
মধ্যদেশ ও পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করাইবে না।৩৩২ | 



১২২ 

তর্পণাছ্যক্ষিতা যে বৈ ইত্যাদ্যাংশ্চ বিবর্জয়েশড ॥৩৩৩ 
ন কুশং কুশমিতাহুর্দর্মূলং কুশঃ স্মৃতঃ | 
ছিন্না দর্ভ ইতি প্রোক্ঞাস্তদগ্রং কুতপঃ ম্মৃতঃ ॥৬৩৪ 
হরিতা যজ্ঞিয়া দভণঃ গীতকাঃ পাকযাজ্ঞিকাঃ। 
নকৃশাঃ পিতৃ-দৈবত্যাচ্ছিন্না বৈ বৈশ্বদৈবিকাঃ ॥৩৩৫ 

দর্ভমূলে স্থিতো ব্রহ্মা দর্ভমধ্যে জনার্দনঃ | 
দর্ভাগ্রে শঙ্করস্তস্থ৷ দর্ভা দেবত্রয়ান্মিতাঃ ॥৩৩৬ 
অহ্ন্যেকাদশে শ্রাদ্ধে গ্রতিমানং তু বসরম্। 
প্রতিসংব্সরং কার্ধযমেকোদ্দিষ্টং তু সর্বদা ॥৩৩৭ 
একন্ত প্রথমং শ্রাদ্ধমর্বাগব্দাচ্চ মাপসিকম্ 
প্রতিসংবসরং চৈব শেষং ত্রিপুরুষং স্মৃতম্ ॥৩৩৮ 
সপিগীকরণাদুধ্বং প্রতিসংবত্সরং স্থুৃতৈঃ | 
মাতা-পিত্রোঃ পুথকার্ধ)মেকোন্দিষ্টং ক্ষয়াহনি ॥৩৩১৯ 
সপিপ্তীকরণাদৃধ্বং প্রতিসংবৎসরং দ্বিজঃ | 
একোদ্িক্টং প্রকুর্বাত পিত্রোরপ্যত্র পার্বণম্ ॥৩৪৭ 

দক্ষিণদিক্ নীচু এইরূপ স্থানে যে দর্ভ উৎপন্ন হয়, 

তাহা স্বয়ং আনয়ন করিবে । তর্পণাদি কাধ্যশেষে 

পরিত্যন্ত দর্ভ প্রভৃতি বন করিবে ।৩৩৩ 

কুশমাত্রই কুশ নহে, দর্ভমূলই কুশ বলিয়া কথিত। 
সমূল ছিন্ন কুশই দর্ভ. তাহার অগ্রভাগ কুতপ। 
যক্তের দর্ভ হরিতবর্ণ এবং পাকযজ্ঞের দর্ভ গাতবণ 

হইবে। পিতৃকাধ্যে ও দেবকাধ্যে মূলসহিত দর্ভ এবং 

বিশ্বদেব-স্বহ্ধীয় কাধ্যে ছিন্ন দর্ভ ব্যবহার করিবে। 

৩৩৪-৩৫ 

দর্ভমূলে ব্রহ্মা, দর্ভমধ্যে জনার্দন এবং দর্ভাগ্রে শঙ্কর 
অবস্থান করেন বলিয়! দর্ভ দেবত্রয়যুক্ত ।৩৩৬ 

একাদশদিবসীয় শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রতিমাসে, 
পূর্ণবসরে এবং প্রতিসংবতসরে মৃতের উদ্দেশ্যে সর্বদা 

একোদ্দিষট করিবে 1৩৩৭ 

সংবগুসরমধ্যে মৃতের প্রথমতঃ মাসিক শ্রাদ্ধ 

একোদিষ্ট বিধানে করিবে এবং প্রতিসংবসরেও 

ধীবূপভাবে করিবে ; অবশিষ্ট শ্রাদ্ধ ব্রেপুরুধিক বিধানে 
করিবে 1৩৩৮ 

- সপিশ্তীকরণের পর পুপ্রগণ প্রতিসংবতসরে মৃত্যু- 

শিপ হি 

আধ্য-শাকু 

চতুর্দষ্াং তু যচ্ছাদ্ধং সপিণীকরণে কৃতে। 

একোদ্দিষ্টবিধানেন তওুকুর্্যাচ্ছন্ত্রপাতিতে 1৩৪১ 
পিত্রাদয়স্ত্য়ো যন্ত শস্ত্রপাতান্ত্নুক্রমাৎ । 

সম্ভৃতৈঃ পার্বণং কুর্ধ্যাদক্টকানি পৃথক্ পুথক্ ॥৩৪২ 

সপিশ্ীকরণাদৃধ্বং পিতুর্যঃ পিতৃপিগুতঃ | 
স তু লেপতৃগিত্যেব প্রলুপ্তঃ পিতৃপিগুতঃ ॥৩৪৩ 

মপিণ্তীকরণাদৃধব€ কৃর্য্যাৎ পার্বণবৎ সদ] । 
প্রতিনংবৎসরং বিদ্বচ্ছাগলেয়ো বিধি? স্মৃতঃ ॥৩৪৪ 

সপিগুতা তু কর্তব্য পিতুঃ পুত্রৈঃ পৃথক পৃথক্। 
স্বাধিকার প্রবৃন্তত্বাদিতরঃ শ্রাদ্ধকততৃব ॥৩৪৫ 

ীর্থশ্রাদ্ধং গয্াশ্রাদ্ধং শ্রাদ্ধং বাহপরপক্ষিকঘূ। 
সপিগুীকরণে কুর্ধযাদকৃতে তু নিবর্ততে ॥৩৪৬ 
বস্ত সংবসরাদর্বাক সপিপ্তীকরণং ভবে । 

প্রতিমানং তম্ কুর্য্যাৎ প্রতি সংব২সরং তথা ॥৩৪৭ 

তিথিতে পিন্তা ও মাতার পুথগ্ভানে একোদ্দিষ্ট 
করিবে 15৩৯ 

দ্বিজ সপিপ্ভীকরণের পর প্রতিসংবসরে পিতা ও 

মাতার একোদ্দিষ্ট করিবে, এবং অমাবস্যা ও প্রেতপক্ষে 

মৃত্যু হইলে পার্বণ করিবে 1৩৪০ 

সপিপ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইবার পরে শক্ত্রাথধাতে 
মুতব্যক্তির চতুর্দশীতিথিতে বিহিত শ্রাদ্ধও একোদ্দিষ্ট 

বিধানানুসারে করিবে । যাহার পিত্রাদিত্রয় পর পর 

শন্জাঘথীতে মৃত হইয়াছেন, সে ব্যক্তি মিলিতভাবে 

পিত্রাদিত্রয়ের পার্ধণশ্রাদ্ধ করিবে এবং অফটকা-শ্রান্ধ পৃথক্ 
পৃথগৃভাবে করিবে ।৫৪১-৪২ 

সপিন্ভীকরণের পর যিনি পিতার প্রপিতামহ অর্থাৎ 
বৃদ্ধপ্রপিতামহ, তিনি লেপভুক্ হন এবং পিতৃপিগু হইতে 
প্ালুপ্ত অর্থাৎ বঞ্চিত হন।৩৪৩ 

হে বিদ্বন্! ছাগলেয়মুনির ইহাই বিধান বলিয়া 
কখিত যে, সপিগীকরণের পর সর্বদাই পার্ধণবিখি 
অনুসারে প্রতিসংবতসরীয় শ্রাদ্ধ করিবে 1৩৪৪ 

স্বাধিকা র-প্রবৃত্তত্বহেতু ভিন্নশ্রাঙ্গকর্তীর ন্যায় পুত্রগণ 
পৃথক্ পৃথগ্ভাবে পিতার সপিণ্ীকরণ করিবে ।৩৪৫ 

-_্স্পকাপিকদ শপ্প লা 



বৃহ পরাশর-স্থৃতি: 

অর্ধাক্ সংবগুসরাদ্ বৃদ্ধো পুর্ণে সংবুসরেহপি চ। 
যে সপিশ্তীকৃতাঃ প্রেতা ন তু তেষাং পৃথকৃক্রিয়া ॥৩৪৮ 
একপিশ্ীকৃতানাং তু পৃথকৃত্বং নোপপদ্াতে | 
সপিশীকরণাদু্বস্থতে কৃষ্ণচতুর্দশীম্ ॥৩৪৯ 
অর্বাক্সংবগুসরাদুধ্ব ম্বৃতে কৃষ্ণচতুর্দশীম্। 

যে সপিশ্তীকৃতাস্তেষাং পৃথকৃত্বেনোপপগ্ঠতে | 
পৃথক্ত্বকরণে তম্ত পুনঃ কার্য্যা সপিগুতা ॥৩৫৩ 

িয়ং শ্বশ্বু। পতির্মাত্রা! তয়! মহ সপিগুয়েু | 
তগুসন্ভাবে পিতামহ! তম্মাত্রা চাপরে বিছুঃ ॥৩৫১ 

নান্যথ| তু পিতামহ্থা মাতামহ্যাস্তথাহপরে | 
উদকং পিগুদানঞ্চ সহ ভত্র গ্রদীয়তে ॥৩৫২ 

পিতার সপিণ্ভীকরণ-শ্াদ্ধ সম্পন্ন করা হইলে তশপর 

তীর্থশ্রীদ্ধ, গয়াশ্রাদ্ধ ও অপরপক্ষীয় শ্রাদ্ধ করিবে; 

সপিস্ভীকরণ করা না হইলে তীথশ্রাদ্ধাদিতে নিবৃত্ত 

হইবে। যে মুতের সংবতসরমধ্যে প্রতিমীসে করণীয় 

নাসিকশাদ্ধ ও সপিপ্তীকরণ-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়, তাহার 

প্রতিসংবগুসরীয় শ্রান্ধ করিবে ।৩৪৬-৪৭ 

সংবসরমধ্যে বুদ্ধি ( সংস্কীর-কর্ণ ) উপস্থিত হইলে 

অথবা পুর্ণ সংবসরে যাঁহাঁদের সপিপুীকরণ করা 
হইয়াছে, তাহাদের আর পুথক্ ক্রিয়া করিবে না।৩৪৮ 

কৃষ্ণচতুর্দশীতিথিতে ম্ৃতব্যক্তি ভিন্ন অন্যবাক্তির 
সপিপ্তীকরণের পর সপিণ্ীকৃতদিগের সহিত পুথক্ত্ব 

জ্ঞান করিবে না।১৪৯ 

কৃষণ্চতুর্দশীতিথি-ভিন্ন তিথিতে মুতগণের সংবতসর- 

মধ্যে বা সংবশুসরের পর সপিশ্তভীকরণ করা হইলে 

( সপিশ্তীকৃতদিগের ) তাহাদের সঙ্গন্থে পুথক্ত্ব জ্ঞান 
রাঁখিবে না; যদি তাহাদিগকে পৃথগ্ভাবে জ্ঞান করে, 
তাঁহ। হইলে পুনরায় সপিগ্তীকরণ করিবে ।৩৫০ 

পতি তাহার মাতার সহিত স্ত্রীর সপিশ্ভীকরণ 
করিবে। যদি মাতা বর্তমীন থাকেন, তাহা হইলে 

পিতামন্ীর সহিত এবং প্রপিতামহীর সহিত সপিন্তী- 

করণ করিবে--ইহা কেহ কেহ বলেন 1৩৫১ 

অথবা পিতামহীর সহিত এবং মাঁতামহীর সহিত 

১২৩ 

অপুত্রা যে মৃতাঃ কেচিৎ সরিয়ে! বা পুরুষাহপি বা। 
তেষামপি চ দেয়ং স্যাদেকোদ্দিঞ্চ পার্বণম্ ॥৩৫৩ 
অপুত্রাশ্চ মৃত! যে চ কুমারাঃ সংস্কৃতা অপি। 
তেষাং সমানতা ন স্থান্ন স্বধা নাভিরয্যতাষ্ ॥৩৫৪ 

ভত্র্! সপিগুতা। স্ত্রীণাং কার্য্যেতি কবয়ো বিছুঃ | 
শবশ্ব। সহাপরে তম্যাস্তম্মাত্র! চাপরে বিছ্ুঃ ॥৩৫৫ 

অনপত্যেযু প্রেতেষু ন স্বধ৷ নাভিরম্যতামৃ। 
একোদ্দিষ্টেযু সর্বেষু ন স্বধা নাভিরম্যতাম্ ॥৩৫৬ 
মিত্র-বন্ধু-সপিগেেভ্যঃ স্ত্রী-কুমারস্ত চৈব হি। 
দদ্যাদ্ বৈ মাসিকং শ্রাদ্ধং সংব্সরং তু নান্যথা ॥৩৫৭ 

অপ্রত্যয়গতশ্চৈব কুল-দেশব্যবস্থয়া | 

স্ত্রীর উদক-ক্রিয়। ও পিগুদান স্বামীকর্তক করণীয়-_-ইহাও 

কেহ কেহ বলেন ।৩৫২ 

যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ অপুত্রক অবস্থায় মার! যায়, 
তাহাদেরও একোদ্িষ্ট এবং পার্ধণ শ্রাদ্ধ করিবে 1৩৫৩ 

অপুত্রক মৃতগণের ও সংস্কার-প্রাপ্ত মৃতকুমারগণের 

সপিশ্ভীকরণ হইবে না এবং শ্রান্ধে “ম্বধাশব্দ ও 

“অভিরম্যতাম্*শব ব্যবহার করিবে না 1৩৫৪ 

স্বামীর সহিত স্ত্রীগণের সপিপ্ীকরণ করিবে--ইহা 
জ্কানিগণ বলেন; কেহ কেহ বলেন- শ্বশুর সহিত 

করিবে; আবার কেহ কেহ বলেন- তাহার মাতার 

সহিত সপিগীকরণ করিবে 1৩৫৫ 

অপত্াহীন অবস্থায় মৃতব্যক্তিগণের শ্রাদ্ধ “স্বধা”শব 

ও “অভিরম্যতাম্”শব্দধ ব্যবহার করিবে না; এমন 

কি সকলপ্রকার একোদিষ্ট শ্রাঙ্ধে “স্বধা” শব ও 
“অভিরম্যতাম্” শব্দ ব্যবহার করিবে না ।৩৫৬ 

মিত্র, বন্ধু, সপিগ্ু, (অপত্যহীন) স্ত্রী ও 

কুমারদিগকে সংবসরযাবত মাসিকশ্রান্ধ প্রদান 
করিবে - ইহার অন্যথা! করিবে না ।৩৫৭ 

যিনি কুল ওদেশব্যবস্থা অনুসারে ক্রিয়া-সম্বন্ধে কোন 

বিষয় অবগত নহেন, তিনি ষে প্রকার ক্রিয়ার সহিত যুক্ত 
আছেন তদ্বিধানানুসারে ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন ।৩৫৮ 

বিদ্বদ্গণ দৃঢ়তার জগ্য কূটি অর্থ গ্রহণ করেন । মানব 



১২৪ 

যো যথা ক্রিয়য়! যুক্তঃ স তয়ৈব হি নির্বপেৎ ॥৩৫৮ 
দাঁঢার্থং দৃশ্যতে রূট়ি্মানবং লিঙ্গমেব চ। 

দৃটীকৃত্ব! চ বিদ্বপ্ভিলেকরিরঁরীয়লী ॥৩৫৯ 

বিকল্পেধু চ সর্বেষু স্বমেকৈকমাদিতঃ | 
অঙ্গীকরোতি যং কর্তা বিধিঃ স এব নেতরঃ ॥৩৬০ 
রহুন্ হি যাজয়েদ্ যস্তু বর্ণবাহ্যাংশ্চ নিত্যশঃ। 

শ্লেচ্ছাংশ্চ শৌগ্ডিকাংশ্চৈব স বিপ্রো বুযাজকঃ ॥৩৬১ 
যশ্চ ধের্য্যেণ ছুষ্টাত্ম! গো-স্থবর্ণাপহারকঃ | 
সংগৃহীতাসবর্ণস্ত্িঃ স বিপ্রো৷ গৌণ উচ্যতে ॥৩৬২ 
বর্ততে যশ্চ চৌধ্্যেণ স্থবর্ণেনাপহারকঃ | 
সংগৃহীতসব্পন্ত্িঃ স বিপ্রো গৌণ উচ্যতে ॥৩৬৩ 
স্বতে ভর যা নারী রহস্থং কুরুতে পতিম্। 
তস্য বৈ আবযেদ্ গর্ভং সা নারী গণিকা ম্মৃতা ॥৩৬৪ 
অন্যদত্তা তু যা কন্তা। পুনরন্াত্র দীয়তে 
অপি তস্তা ন ভোক্তব্যং পুনভূট সা প্রকীতিতা ॥৬৬৫ 

ও লিঙ্গ-সম্বন্ধে দৃঢ়জ্ভান অর্জন করিয়াও লোৌক বটি 
অই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন 1৩৫৯ 

সকল কাধ্যে বিকল্প অবস্থা দুষ্ট হইলে কর্তা স্বয়ং 

প্রথম হইতে এক একটি করিয়া যাহা অঙ্গীকার করে-_ 

তাহাই বিধিবিহিত-_অন্য কিছু তাহ নহে ।৩৬০ 

যে বিপ্র নিত্য বুলোকের যাজন করে এবং ভিন্ন 

বর্ণীয়, গ্লেচ্ছ ও শৌপ্ডিকগণের যাঁজন করে, তাহাকে ব্ু- 
যাঁজক বিপ্র বলে ।৩৬১ 

যে ছৃষ্টাত্বা বিপ্র ধৈধ্য-সহকারে গো ও স্থবর্ণ 

অপহরণ করে এবং অসবর্ণা স্ত্রী সংগ্রহ করে, সেই 

বিপ্রকে “গৌণ” কহে 1৩৬২ 
যে বিপ্র চৌন্নযবৃত্তিতে রত, সুবর্ণ অপহরণকারী 

এবং সবর্ণীয়া স্ত্রী সংগ্রহকারী, সেই বিপ্রকে “গৌণ” 
কছে ।৩৬৩ 

পতির মৃত্যুর পরে যেনারী গোপনে অন্য পতির 

আশ্রয় গ্রহণ করে এবং স্বীয় গর্ভ বিনষ্ট করে, সেই 
নারী “গণিকা” নামে অভিহিতা হয় ।৩৬৪ 

একব্যক্তির উদ্দেশ্যে দত্তা কগ্যা যদি পুনরায় অন্ত 

আধ্য-শান্ত 

কৌমারং পতিমুৎস্জ্য ঘা স্থন্যং পুরুষং শ্রিতা। 
পুনঃ পত্যুগহং গচ্ছে পুনভূি স। দ্বিতীয়ক! ॥৩৬৬ 

অনৎ্স্থ দেবরেযু স্ত্রী বান্ধবৈর্ধা প্রদীয়তে। 
সবর্ণায় সপিগায় সাঁ পুনভূস্ৃতীয়কা ॥৩৬৭ 

প্রাপ্তে দ্বাদশবর্ষেহত্র ৷ রজে! ন বিভতি হি। 
ধারিতং তু তয়া রেতো রেতোধাঃ সা প্রকীতিতা ॥৩৬৮ 

য1 ভর্তৃব্যভিচারেণ কামং চরতি নিত্যশঃ। 

তস্তা অপি ন ভোক্তব্যং সা ভবেৎ কামচারিণী ॥৩৬৯ 

পতিং হিত্বা তু যা নারী গৃহাদন্যাত্র গচ্ছতি। 
বরেষু রমতে নিত্যং ন্বৈরিণী স৷ প্রকীতিত! ॥৩৭০ 

ভর্তৃঃ শাসনমুল্লঙ্ঘ্য স্বকামেন প্রবর্ততে ৷ 

দীব্যন্তী চ হসন্তী চ স ভবে কামচারিণী ॥৩৭১ 
পতিং বিহায় যা নারী সবর্ণমন্যমা শ্রয়ে 

বর্ততে ব্রান্গণত্বেন দ্বিতয। স্বৈরিণী তু সাঁ ॥৩৭২ 

ব্যক্তিকে প্রদীন করা হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা 

“পুন” নামে কথিতা হয়; কখনও তাহার অন্ন ভোজন 
করিবে না। কৌমার-পতি পরিত্যাগ করিয়া যে নারী 
অন্যপুরুষ আশ্রয় করে এবং পুনরায় পতিগ্নঁহে গমন করে, 

তাহাকে “দ্বিতীয়া পুনর্ভ” কহে ।৩৬৫-৬৬ 
দেবর না থাকিলে বান্দবগণ যে স্ত্রীকে সবর্ণ বা সপিণ্ড 

ব্যক্তির হস্তে প্রদান করে, সেই স্ত্রীকে “তৃতীয়া পুন 
বলে। দ্বাদশবর্-বয়সে যে নারী রজোধারণ করে না 

কিন্ত রেতঃ ধারণ করে, সে নারীকে “রেতোধা2” কহে। 
যে নারী ভর্তার আশ্রয়ে থাকিয়া ব্যভিচার-হেতু নিত্য 
যথেচ্ছ বিচরণ করে, তাহার অন্ন ভোজন করিবে না; 

সেইরূপ নারীকে “কা মচারিণী” কহে ।৩৬৭-৬৯ 
যেনীরী পতিকে বর্জন করিয়া স্বগৃহ হইতে অন্থাত্র 

গমন করে এবং নিত্য বন্ব্যক্তির সহিত রতা হয়, সেই 
নারীকে “স্বেরিণী” কহে ।৩৭০ 

ষে নারী ম্বীমীর শাসন উল্লঙ্বন করিয়া স্বীয় 
ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া ও হাস্যরঙ্গে প্রবৃত্ত হয়, সেই নারীকে 
“কামচারিণী” কহে 1৩৭১ 



বৃহ পরাশর-স্থৃতিঃ 

মুতে ভর্তরি যা! যাঁতি ক্ষুৎপিপাঁসাতুর! পরমূ। 
তবাহমিতি সম্ভাষ্য তৃতীয়া স্বৈরিণী তু সা ॥৩৭৩ 
দেশ-কালাগ্ভপেক্ষ্যৈব গুরুভির্যা প্রদীয়তে। 
উতপন্নলাহসাহন্যাশ্মৈ চতুর্থী স্বৈরিণী তু সা ॥৩৭৪ 
আস্থু পুত্রাস্থ যে জাতা' বর্জ্যান্তে হব্য-কব্যয়োঃ। 

তখৈব পত্তয়ন্তাসাং বর্জনীয় প্রযত্বতঃ ॥৩৭৫ 
শ্রাদ্ধং তৈশ্চ ন কতব্যং প্রতিলোমবিধানতঃ | 

বৈশ্বশ্রাদ্ধং পিতৃশ্রাদ্ধং প্রতিলোমবিধানতঃ ॥৩৭৬ 

মাতৃণাঞ্চ পিতুণাঞ্চ স্বীয়ানাং পিগুদাঃ ম্মৃতাঃ | 
উপপতিস্থতো যস্ত যশ্চৈব দীধিমুপতিঃ ॥৩৭৭ 

পরপূর্বপতের্জাতাঃ সর্বে বর্জ্যাঃ প্রযত্বতঃ | 
অজাপালাদিজাতাশ্চ বিশেষেণ তু বর্জয়ে ॥৩৭৮ 

ষে ব্রাহ্মধণী পতিকে পরিত্যাগ করিয়৷ অন্য সবর্ণকে 
আশ্রয় করে, সে “দ্বিতীয়া স্বৈরিণী” নামে অভিহিতা 
হয় ।৩৭২ 

স্বামীর মৃত্যু হইলে যে নারী ক্ষুতৎপিপাসায় অত্যধিক 

কাতরা হইয়া “তবাহং" (আমি তোমার) এরূপ সম্তীষণ 
করিয়া অন্যপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই নারীকে 
“তৃতীয়া শ্বৈরিণী” কহে 1৩৭৩ 

দেশ-কালাদি অপেক্ষা করিয়া উৎপন্নসাঁহসা যে 
নারীকে গুরুস্থানীয়গণ অন্যের নিকট প্রদান করে, সে 
নারীকে “চতুর্থী শ্বৈরিণী” বলে ।৩৭$ 

এসকল স্্রীতে যে সমস্ত পুত্র জন্মলাভ করে, 
তাহারা হব্য ও কব্যকর্ষে (দেবোদ্দেশ্যে দত্ত দ্রব্য হব্য 

এবং পিতৃ উদ্দেশ্ঠে দত্তত্রব্য কব্য) বর্জনীয়, এবং সে 
সকল স্ত্রীর পতিগণকে যত্রপূর্বক বর্জন করিবে 1৩৭৫ 

প্রতিলোমজাত বলিয়া সেই পুত্রসকল শ্রাদ্ধ করিবে 
না। প্রতিলোম-বিধান অনুসারে জাত পুত্রগণ বিশেদেব 
ও পিতৃ-সন্বন্ধীয় শ্রাদ্ধ করিবে না। (এইরূপ পুত্রগণ 
বর্ণীশ্রমধর্ণের অন্তভূক্তি নহে এবং ইহার] সন্করজাঁতি 
নামে অভিহিত )1৩৭৬ 

উপপতি-জাত পুত্র ও ভ্রষ্টা নারীর পতি ইহারা 

১২৫ 

ঘৃতানুগমনং নাস্তি ব্রাহ্গণ্যা ব্রন্মশাসনাৎ। 

ইতরেষু চ বর্েমু তপঃ পরমমুচ্যতে ॥৩৭৯ 

ভর্তশ্চিত্যাং সমারোহেদ্ যা চ নারী পতিব্রতা। 
অহন্যেকাদশে প্রাপ্তে পৃথকৃপিণ্ডে নিয়োজয়েৎ ৩৮০ 
শ্রোতৈশ্চ স্মাতমিন্্রৈশ্চ দম্পত্যাবেকতাং গতৌ। 
একম্ৃত্যুগতৌ চৈব বহ্াবেকত্র তৌ হুতৌ ॥৩৮১ 

একত্ৃঞ্চ তয়োর্ধস্লাজ্জাতমাগ্যাবসানিকম্ | | 
একাদশাহিকং শ্রাদ্ধমেকমেব স্মৃতং বুধৈঃ ॥৩৮২ 
আরুহা ভর্তুশ্চিতিমঙ্গনা ঘা 

প্রাপ্সোতি মৃত্যু বহুসত্বযুক্তা । 

একাদশাহে তু তয়োবিধেয়ুং 
শ্রাদ্ধং পৃথক স্বর্গমপেক্ষ্য সন্ভিঃ ॥৩৮৩ 

শান্কে কথিত আছে। ব্যভিচারিতার পরে পূর্বপতি 

হইতে জাত সন্তানগণকে যত্তপূর্বক বর্জন করিবে। অজা- 
পাঁলকাঁদি হইতে জাত সম্তীনগণকেও বিশেষরূপে বর্জন 

করিবে 1।৩৭৭-৭৮ 

বেদানুশাসনবশতঃ ব্রাক্ধণী মৃতামুগমন করিবে না। 
অন্যবর্ণের পক্ষে মৃতানুগমন করা পরম তপন্তা বলিয়া 

উক্ত হইয়াছে ।৩৭৯ 

যে পতিব্রতা নারী স্বামীর চিতায় আরোহণ করে, 

একাঁদশীহে তাহার উদ্দেশ্যে পৃথক পিগু প্রদান 
করিবে 1৩৮০ 

বৈদিক ও ম্মৃতিশান্ত্ের মন্ত্র দ্বারা দম্পতি একত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছে; এককালে মৃত্যুগত হওয়ায় উভয়কে এক 
বহ্িতে দগ্ধ করিবে ।৩৮১ 

মেই পতি ও পত্বীর মধ্যে একত্ব উৎপন্ন হওয়ায় 

প্রথম হইতে অবসান-সন্বন্ধীয় কাধ্য অর্থাৎ দাহ-কার্য্য এবং 

একাদশাহিক শ্রাদ্ধ একটিই অর্থাৎ একত্র করিবে বলিয়া 

বৃুধগণ বলিয়াছেন ।৩৮২ 
সজ্জনগণ বলেন যে, বহুসত্তগুণযুক্তা স্ত্রী মৃতস্বামীর 

চিতায় আরোহণ করিয়। মৃত্যুবরণ করিলে উভয়ের 
পৃথক্ পৃথক্ দ্বর্গ অপেক্ষণীয় বলিয়া একাদশাহে তাহাদের 

মাতা, পিত! ও স্বকীয় পিগুদানে অধিকারী হয় বলিয়া | উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিবে ৩৮৩ 



১২৬ আধ্য-শাস্ 

একত্বমিচ্ছন্তি পতিপ্রহীণা একত্বাশ্রয়েণ ধর্মে নার্ধা লুপ্তো ভবেদ্ গ্রবম্। 
একাদশাহাদিষু যে নৃনার্য্যঃ | তশ্যাঃ স্থকৃতসামর্থ্যাণু পত্যুঃ স্বর্গমিহেষ্যতে ॥৩৮৯ 

তে স্বর্গমার্গং বিনিহত্য কুষ্যুঃ ভত্র! সহ স্বৃতা যাঁ তু নাকলোকমভীপ্নতী | 
স্ত্রীসত্বঘাতান্নরকেহধিবসম্ ॥৩৮৪ সাগ্শ্রাদে পৃথকৃপিণ্ডা নৈকত্বং তু বুধৈঃ স্মৃতম্ ॥৩৯০ 

সমানমৃত্যুনা যস্ত স্থতো ভত? চ যোিতাম্। পতিযৃত্যুঃ স্্িয় স্ৃত্যুনিমিস্তমেব জায়তে। 
তন্তাঃ সপগ্ডিতা তেন পিগুমেকত্র নির্বপেৎ ॥৩৮৫ 

্ত্ীপান্রং পতিপাত্রে তু দিঞ্চয়েদেকমেব হি। 
শ্রাদ্ধে ত্রিপুরুষে ত্রীণি তৎপ্রত্যক্ষং 

পিতন্ প্রতি ॥৩৮৬ 

পত্য! সহ পরাস্ুত্বাত্তেনৈবাস্তাঃ সপিগুতা । 
পিতামহাপি চান্যাত্র হোতদাহ পরাশরঃ ॥৩৮৭ 

অন্যপ্রীতৌ ন চান্যস্ত তৃপ্তিঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে | 
এবং ধীমানমুত্রাপি তম্মান্নৈকত্বমাশ্রয়েৎ ॥৩৮৮ 

পতিহীনা ষে নারী পতির সহিত একত্ব ইচ্ছা 

করিয়া তীয় চিতায় মৃত্যুবরণ করে, সেই নারীর 
যদি কেহ একাদশাহাদিতে পৃথগ রূপে যথোক্ত শ্রাদ্ধ না 
করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই স্ত্ৰীপ্রাণঘাতী ব্যক্তির 

স্বগথার রুদ্ধ হয় এবং নে নরকে বাস করে 1৩৮৭ 

যে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সমকালে মৃত্যুখুখে পতিত 
হইয়াছেন, সেই স্বামীর সহিত স্ত্রীর সপিগুতা হইবে 
এবং তাহাদের একস্থীনে পিগুপ্রদান করিবে 1৩৮৫ 

সপিণ্ডীকরণ-সময়ে পতির অর্যপাত্রে একমাত্র স্ত্রীর 

পাত্রন্থ জলই সেচন করিবে । যদিও ত্রৈপুরুষিক শ্রাদ্ধে 

পিতৃগণ উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষভাবে তিনটি পাত্র থাকে, 

তথাপি পত্ীর অধ্্যপাত্রস্ছ জল পতিপাত্রেই সিঞ্চন 

করিবে 1৩৮৬ 
পতির সহিত গতপ্রাণ হওয়ায় তাহার সহিত পত্বীর 

সপিগ্তীকরণ করিবে । অন্যস্থলে অর্থাৎ পতি জীবিত 

থাকিলে পিতামহীর সহিত তাহার সপিশীকরণ 

করিবে-_ইহা পরাঁশর মুনি বলিয়াছেন।৩৮৭ 
অন্যের ( একের ) তৃপ্তিতে অন্যব্যন্তির তৃপ্তি ইহা 

কোথায়ও দেখা যায় না। সেইহেতু ধীমান ব্যক্তি 
পরলোকেও এইরূপ একত্ব আশ্রয় করিবে না 1৩৮৮ 

নিনিমিত্তো ন বৈ মৃত্যুম্ৃত্যুনা চৈকতা ভবে ॥৩৯১ 
ভত্রণ সহ ম্বৃতা ভার্ধ্যা ভর্তারং সা সমুদ্ধরেৎ । 
তন্তাঃ পতিব্রতাধর্মঃ পিগৈক্যেন হতো ভবে ॥৩৯২ 
বলীয়স্তেন ধর্মস্ত তুচ্ছত্বাচ্চাগসন্তথ । 

ধর্মেণ লুপ্যতে পাপমেকত্বে সমতা তয়োঃ 1৩৯৩ 
নৈকত্বং তু তয়োরম্মাদ্ বক্তব্যং শ্রাদ্ধকর্মণি | 
পৃথগেব হি কর্তব্যং শ্রাদ্ধমেকাদশাহিকম্ ॥৩৯৪ 
যানি শ্রাদ্ধানি কার্য্যাণি তান্যুক্তানি পৃথক পুথক্। 

একত্ব আশ্রয় করিলে নারীর ধর্ম নিশ্চিতভাবে লুপ্ত 
হয়। ইহজগতে নারী তাহার স্রুতিবশতঃ পতির 

স্বর্গ ইচ্ছা! করে 1৩৮৯ 

যে নারী ন্র্গলৌকগমনাভিলাষিণী হইয়া পতির 

সহিত মৃতা হন, সেই নারী আছশ্রাদ্ধে পৃথক্ 
পিগুভাগিনী হয়, এখানে পিগের একত্ব হইবে না 
ইহা! বুধগণ বলিয়াছেন ।৩৯০ 

পতির মৃত্যু ও পত্বীর মৃত্যু একত্ব হওয়ার প্রতি 

ইহা নিমিত্তমীত্র। মৃত্যু নিমিত্তহীন নহে; মৃত্যু 
দ্বারাই পতি ও পত্বীর মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ।৩৯১ 

ভর্তীর সহিত মৃতা ভাষ্য! ভর্তীকে উদ্ধার করে, সেই 

ভাধ্যার পাঁতিব্রত্য-ধর্ণ ভর্তীর সহিত পিগ্ৈক্য হওয়ায় 

বিনম্ট হয়।৩৯২ 
ধর্মের বলবন্ত ও পাপের তুচ্ছত্বহেতু ধর্ম ও অধর্নের 

সমতা থাকিলে এবং পতিপত্ীর মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হইলে ধর্ম পাপকে লুপ্ত করিয়া! দেয় ।৩৯৩ 

এইহেতু শ্রীদ্ধকর্ষে পতি ও পতীর একত্ব বক্তব্য 

নহে অর্থা২ একবাক্যে দুইজনের শ্রাদ্ধ করিবে না। 

একা দশাহে করণীয় শ্রাদ্ধ পৃথগ ভাবেই করিবে ।৩৯৪ 
যে ষে শ্রাদ্ধ করা উচিত--তাহা পুথক্ পৃথগ ভাবে 



বৃহ পরাশর-স্ৃতিঃ 

কতব্যং ফেস্ত্র তেইপুযুক্তা বিশেষঞ্চ নিবোধত ॥৩৯৫ 
রসাগ্যাঃ স্মৃতাঃ পুত্র মুনিভিদ্বণদ শৈব তু। 
যথা জাত্যনুসারেণ বর্ণানামনুলারতঃ ॥৩৯৬ 
পিগুপ্রদাঃ ক্রমেণ স্থ্যঃ পুর্বাভাবে পরঃ পরঃ। 
যস্মাদ্ যে জায়তে পুত্রঃ স ভবেতৃম্ত পিগুদঃ ॥৩৯৭ 

তম্মাত্তম্মাদপীহস্তে ম্বতাঃ প্রেতত্বমাগতাঃ | 

তম্মাদবশ্ঠামেবং হি শ্রাদ্ধং কাধ্যং বিধানতঃ ॥৩৯৮ 

শূদ্রন্ত দাসীজঃ পুত্রঃ কামতস্ত সপিগুদঃ | 
জাত্যা জাতঃ স্থুতো মাতুঃ পিগুদঃ 

স্াৎ স্্রতোপি চ ॥৩৯৯ 

জনকস্থ ন কিঞ্চিত স্যাদর্থাৎ কামপ্রবতনাৎু। 

বাযুভূতাশ্চ পিতরো দত্ভাভিকাঞ্জিণঃ নদ! | 

বল! হইয়াছে । যাহারা উক্ত শ্রাদ্ধ করিবে, তাহারা 

কে কে বিশেষ অধিকারী তাহা শ্রবণ কর ।৩৯৫ 

মুনিগণ জাতি ও বর্ণানুসারে গুরসাদি দ্বাদশপুত্রের 

কথা বলিয়াছেন। পূর্ব পূর্ব-পিগুদাতার অভাব হইলে 
ক্রমশঃ পর পর ব্যক্তি পিগুদানাধিকারী হইবে। যে 
পুত্র ধাহার দ্বার উত্পপন্ন হইয়াছে, সে পুত্র তাহার পিগু- 
দানাধিকারী হইবে ।৩৯৬-৯৭ 

মৃতগণ প্রেতত্বপ্রাপ্ত হইয়৷ সেই সেই পুত্রের (পর পর 
অধিকাঁরীর ) নিকট হইতেও শ্রাদ্ধপ্রাঞ্চি ইচ্ছা করেন। 
সেইহেতু অবশ্যই বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিবে 1৩৯৮ 

শু্রের দাসীপুত্র কামজ হইলেও পিগুদাতা হয়। 
পুত্র মাতার জাতি অনুসারে জাত হইয়াও শুদ্র-জনকের 

১২৭ 

তম্মাতেভ্যঃ সদ! দেয়ং নৃতিধর্মরতৈঃ সদা ॥৪০০ 
যে খাণ্ড-মাংস-মধু-পায়স-সপিরনৈ- 
দশে চ কালসহিতে চ স্ুপাত্রদতৈঃ। 
প্রীণন্তি দেব-মনুজান্ পিতৃবংশজাতান্ 

তেষাং নৃণাং তু পিতরে! বরদা ভবস্তি ॥৪০১ 

ময়! শ্রাদ্ধবিধিঃ প্রোক্তে। বর্ণানাং পিতৃতৃপ্তিকৃ। 

এবং দাস্তি যঃ শ্রাদ্ধং বরান্ সর্বানবাপ্স্যতি ॥৪০২ 

্ী ন ন% 

ইতি শ্রীবৃহণ্পরাশরীয়ে ধর্মশান্ত্রে স্ুব্রত- 

প্রোক্তায়াং সহ্হিতায়াং শ্রাদ্ধাধিকারো নাম 

সপ্তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্ত2| 

পিগুদাতা হয়। অর্থবিনিয়োগ ও কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ 
করায় পুত্রের উপরে জনকের কোনও অধিকার নাই। 
সদা পুত্রপ্রদত্ত-্রব্যাকাঙক্ী পিতৃগণ বাযু আশ্রয় করিয়া 
থাকেন। সেইহেতু ধর্মরত নরগণ এ পিতৃগণ উদ্দেশ্যে 
শ্রাদ্ধপ্রদান করিবে ।৩৯৯-৪০ ০ 

যে সকল পুত্র উত্তমপাত্রে প্রদত্ত শর্করা, মাংস, মধু, 
পায়স, ঘুত ও অন্ন দ্বারা যথাকালে যথাস্থানে দেব, মনুষ্য 

ও পিতৃবংশীয়গণকে প্রীত করায়, সেই নরগণের পিতৃগণ 

তাহাদিগকে বরপ্রদান করেন ।৪০ 

আমি সর্ববর্ণের পিতৃগণের তৃপ্তিকর শ্রান্ধবিধি 

বলিয়াছি। যিনি এইভাবে শ্রাদ্ধ প্রদান করিবেন, 
তিনি সমস্ত অভীষ্ট বর প্রীপ্ত হইবেন 1৪০২ 

বৃহত্পরাশরীয়ধর্মশান্ত্রে স্ুব্রতমুনিপ্রোক্ত-সংহিতায় শ্রাদ্ধাধিকারনীমক সপ্তম অধ্যায় সমাপু 



অফমঃ অধ্যায়ঃ 

অথ শুদ্ধিবর্ণনম্ 

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যাযি শুদ্ধিং পরাশরোদিতাম্ 
সুতকে বাপ্যশৌচে বা যথাবস্ভাং নিবোধত ॥১ 
প্রসবং সৃতকং প্রাহুরশৌচং শাবমুচ্যতে । 
যাবগ্কালঞ্চ যম্মাত্রং তথা তাবন্িগগ্যতে ॥২ 

কেধাঞ্চিতেেন বৈ মাসং কেযাঞ্চিম্মরণান্তিকম্ । 

সছাঃশৌচাস্তথা চান্যে অন্যে চৈকাহিকাঃ স্মৃতাঃ ॥৩ 
ত্রিষট্ দশ-দশাভ্যাং দশাপি সহ পঞ্চভিঃ | 
তান্যেৰ ত্রিগুণান্যানুদিনান্যেব মনীষিণঃ ॥৪ 

বক্ষ্যমাণং নিবোধধমুক্তব্রমমিদং দ্বিজঃ | 

শক্তিজে যন্মুনীনাঞ্চ প্রাগ, ব্রবী কলিধর্মবিত ॥৫ 

বিষুখধ্যানরতানাঞ্চ সদৈব ব্রহ্মচারিণাযৃ। 
গৃহমেধি-দ্বিজানাস্ত তখৈব ব্রতচারিণাম্ ॥১ 

অধম অধ্যায় 
শুদ্ধি বর্ণন। 

অনস্তর সুতকে ( জননাঁশৌচে ) ও মৃতাঁশৌচে 

যে প্রকারে শুদ্ধি হইবে তশুসম্ন্ধে পরাঁশরমুনি কথিত 

শুদ্ধিবিষয়ক উপদেশ প্রকৃষ্টরূপে বলিব--তাহা শ্রবণ 

কর। সম্তানপ্রসব হইলে যে অশৌচ উৎপন্ন হয়, তাহাকে 

সুতক এবং মরণে যে অশোৌচ উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
মরণীঁশৌচ বলে। যাহার যতকালমাত্র অশৌচ হইবে-__ 
তাহা কথিত হইতেছে ।১-২ 

সেই জনন ও মরণাঁশৌচ উৎপন্ন হইলে কাহারও 

একমাসকাল, কাহারও বা মরণীন্তিক, কাহারও ব! 

একাহ অশৌচ হইবে, আর কেহ কেহ সম্ভঃ শুদ্ধিলাভ 
করিবে-_ ইহাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ।৩ 

আবার কাহারও তিন, ছয়, দশ, দ্বাদশ ও পঞ্চদশ 

দিন অশৌচ হয়। কাহারও আবার এ মকল অশোৌচকে 
তিনগুণ করিলে যত দিন হইবে, ততদিন অশৌচ হইবে 
এইকথ। মনীষিগণ বলেন । হে দ্বিজগণ! বক্ষ্যমাণ এই 

বেদতত্বার্থবেভুণাং নিত্যন্নানকৃতাং তথা । 
অতৎসংসগিণামেষাং নাশৌচং নাপি সৃতকম্ ॥৭ 
ংসর্গং বর্জয়েদ্ যত্বাৎ সংসর্গো দোষকারণমৃ। 

কু্ধ্যান্নান্নাদিসংসর্গং বর্জনে স্যাদকিল্তিষী ॥৮ 
বদন্তি মুনয়ঃ প্রাচ্যাঃ সংসর্গে দোষকারণম্ । 
অসংসর্গঃ স্বকর্মস্থো দ্বিজো দৌষৈর্ন লিপ্যতে ॥৯ 
দানোদ্াহেষ্টিসংগ্রামে দেশবিপ্লবকাদিকে । 
সগ্যঃশোৌচং দ্বিজাতীনাং সৃতকাশৌচয়োরপি ॥১০ 
দাতৃণাং ব্রতীনামেকে কবয়ঃ সন্্রিণামপি | 
সগ্ভঃশৌচং সদোষাণামুচুধধর্মবিদঃ কলৌ ॥১১ 
সর্বমন্ত্রপবিত্রস্ত অগ্নিহোত্রী ষডঙ্গবিৎ | 
রাজ! চ শ্রোত্রিয়ন্চৈব স্ভ£শৌচাঃ প্রকীতিতাঃ ॥১২ 

অশোচক্রম-_যাঁহা! পূর্বে কলিধর্মজ্ঞ পরাঁশরমুনি সমাগত 
মুনিগণের নিকট বলিয়াছিলেন- তাহা শ্রবণ কর। 

যাহার! বিষুধ্যানরত, সর্বদা ব্রহ্মচারী, গুহস্থ-ছিজ, ব্রতা- 
চরণশীল, বেদতত্বার্থবিত, নিত্যন্বায়ী ও অশৌচ-সংসর্গহীন, 
তাহাদের জননাশোৌচ ও মরণাশৌচ হয় না।৪-৭ 

যত্বপূধক সংসর্গ বর্জন করিবে। কেননা সংসগ 
অত্যন্ত দোষের কারণ অর্থাৎ সংসর্গ দ্বারা অতিশয় দোষ 

জন্মায়। অন্নাদি সংসর্গ করিবে না, অন্নাদি-সংসর্গ বর্জন 

করিলে পাপভাগী হইতে হয় না ।৮ 

প্রীচ্য মুনিগণ বলিয়াছেন যে, সংসর্গ দোষের কারণ; 

সংসর্গ করেন নাই এমন স্বকর্মনিষ্ঠ দ্বিজ দৌষলিপ্ত হয় না। 
দান, উদ্ধাহ (বিবাহ), যজ্ঞ, যুদ্ধ ও দেশবিপ্লবাদি ব্যাপারে 
জনন ও মরণাশৌচে দ্বিজগণের সম্ভঃশৌচ হইবে 1৯-১০ 

কোন কোন ধর্মশীস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি বলেন যে, 

কলিযুগে দাতা, ব্রতী ও যজ্ঞানষ্ঠানকারিগণ দোষযুক্ত 
হইলেও সম্ঃশুদ্ধ হইবে ।১১ 

সর্মন্ত্রসিদ্ধ পবিত্র পুরুষ, অগ্নিহো ত্রী, ষড়ক্গবেদবিত, 



বৃহত পরার্শরস্মৃতিঃ 

দেশাস্তরগতে জাতে ম্বৃতে বাহপি সাগোত্রিণি 

(শ্ষাহানি দশাহার্বাক সগ্ত£শৌচমতঃপরন্ ॥১৩ 

সত্যপ্যেকনিবাসে তু সগ্ভঃশৌচং বিশোধনমূ । 

পিগুনির্বতনে জাতে ম্বতে বাপি সগোত্রজে ॥১৪ 

সগ্যঃশৌচং বিধাতব্যমর্বাক চ দশজম্মনঃ | 

বান্ধবাদিষু বিজ্ঞেয়মন্যদুধ্:ং বিধীয়তে ॥১৫ 
নাশৌচ-সূতকে স্তাতাং নৃপতীনাং কদাচন। 
যজ্ঞকর্মপ্রবৃত্তস্ খত্বিজে দীক্ষিতন্ত চ ॥১৬ 

পৃথকৃপিগুয্বতে বালে নির্দ শেহম্যাত্র চ শ্রুতে। 
জাতে বাপি চ শুদ্ধিঃ স্যা, সগ্ভঃশৌচাদনংশয়ম্ ॥১৭ 
সবেদঃ সাগ্নিরেকাহাদ্ ব্রাহ্মণঃ শুদ্ধিমাগ্ু,য়া। 
তথৈকাহো নৃপে সংস্ছে তথৈব ব্রহ্মচারিণি ॥১৮ 
দুভিক্ষে রাষ্ট্রভঙ্গে চ আপংকাল উপস্থিতে । 
উপসর্গাম্মতে বাপি সগ্তঃশৌচং বিধীয়তে ॥৯৯ 

রাজা ও শ্রোত্রিয় ই'হাদ্দিগের সম্ঠঃশৌচ শাস্ত্রে কীতিত 

হইয়াছে ।১২ 

স্বীয় জ্ঞাতি দেশীস্তরগত হইয়া জননাশৌচ ও 

মৃতাশৌচ দশাহমধ্যে শ্রবণ করিলে তবশিষ্ দিনগুলিতে 
অশোৌচ পালন করিবে, দশীহ অতীত হইলে সন্ঠঃ অশোচ 

হইবে ।১৩ 
একগৃহে অবস্থান করিলে ও পিগুনিবর্তনকালে 

জ্ঞাতি জদ্মিলে ও মৃত হইলে সম্ভঃশৌচে তাহার বিশুদ্ধি 

হইবে। জন্মের দশদিনমধ্যে বান্ধবাদির সগ্ঃশোৌচ 

বিধান করিবে এবং মরণেও সগ্ভঃশৌচ জানিবে। 

নৃপতিগণ, যজ্জকর্মপ্রবৃত্ত পুরুষ, খত্বিক ও দীক্ষিতব্যক্তি 
ইহাদিগের কখনও জননাশৌচ ও মরণাশোৌচ হয় না। 
অসপিগু-বালকের জনন ও মরণের দশদিন পরে 

অন্াত্র তাহা শ্রবণ করিলে সম্ঠঃ গুদ্ধিলাভ করিবে- 

ইহাতে কোনও সংশয় নাই ।১৪-১৭ 
বেদজ্জ সাগ্সিক ব্রাহ্মণ এঁকাহে শুদ্ধিপ্রীপ্ত হন। 

সেইরূপ রাজ। ও ব্রহ্মচারী মরিলে তাহাদের অশোচ- 
ভাগিগণ একাহ অশৌচ পালন করিবে 1১৮ 

হুিজ্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব ও আপত্কাল উপস্ফিত হুইলে 
১৭ 

১৭৭ 

গো-বি প্রার্থবিপন্নানামাহবেষু ততৈব চ। 

তে যোগিভিঃ সম! জ্বেয়াঃ সগ্ভঃশৌচং বিধীয়তে ॥২০, 
বিপ্রে সংস্ছে ব্রতাদর্বাক্ শ্রোত্রিয়ে চ তথ! দ্বিজে । 

অনুচানে গুরৌ চৈব আচার্ধ্যে চাপি সংস্থিতে ॥২১ 
অসংস্কৃত-স্ধিয়াং রাজ্ভি শ্রোত্রিয়ে নিধনং গতে 

ত্রিরাত্রমপ্যশৌচং স্তাভ্ভখৈবোদকদায়িনঃ ॥২২ 
বিদ্বাননগ্রিকো বিপ্রস্তিবাত্রাচ্ছুদ্দিমাপুয়া । 
মনীষিণঃ পরে ব্রয়ুরলপিণ্ডে অহংম্বতে ॥২৩ 

প্রেতাভূতঞ্চ যঃ শৃদ্রং ব্রাহ্মণে। জ্ঞানহুবলঃ | 

নিয়তং হানুগচ্ছেত ত্রিরাব্রমশুচির্ভবেত ॥২৪ 

ষড়াত্রং নবরাত্রঞ্চ শবম্পৃশাং বিশুদ্ধিকৃৎ | 
ব্র্যহং চৈব বিশুদ্ধ্যর্থং ধর্মশান্্রবিদে। বিদুঃ ॥২৫ 
অনাথং ব্রাঙ্গণং প্রেতং ঘে বহন্তি দ্বিজাতয়ঃ | 
পদে পদে বজ্ঞজফলমনুপুর্বং লভন্তি তে ॥২৬ 

এবং আকস্মিক উতপাঁতবশতঃ মৃত্যু হইলে স্ভঃশৌচ 

বিধান করিবে । গো ও বিপ্ররক্ষার জন্য মুত এবং 

যুদ্ধে মৃতব্যক্তিগণ যোগিগণের তুল্য বলিয়া তাহাদের 
অশোৌচভাগিগণ সগ্ভঃশৌচ গ্রহণ করিবে ।১৯-২০ 

গৃহীত ব্রতের উদ্যাপন-কালমধ্যে বিপ্র, শ্রোত্রিয় 
ও দ্বিজ, সাঙগবেদাঁধ্যায়ী, গুরু, আচার্য, অসংস্কতা। স্ত্রী, 

রাজ] ও শ্রোত্রিয় মরিলে তাহাদের উদকদানাধিকারি- 
গণ ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিবে ।২১-২২ 

বেদপারগ ও অনগ্লিক বিপ্র ত্রিরাত্র অশোৌচ ভোগ 

করিয়া শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য মনীষিগণ বলেন যে, 
অসপিণু মরিলে ত্রিরাত্রে শুদ্ধি হইবে ।২৩ 

যে অজ্ঞান ক্রাহ্মণ প্রেতীভূত (মৃত) শুভ্রের অর্থাত 

মৃত শুদ্রশবের নিয়ত অনুগমন করে, সে ত্রিরাত্র অশুচি 
থাকিবে ।২৪ 

ধর্নশীন্ত্রবিদ্গণ শবস্পর্শকারিগণের বিশুদ্ধির জন্য 

তাহাদিগকে ছয় রাত্র, নয় রাত্র ও ত্রিরাত্র অশৌচ পালন 

করিতে বলিয়াছেন । ২৫ 

যেলকল বিজ মৃত অনাথ ব্রাক্ষণকে বছন করে, 



১৩৬ 

অশুচিত্বং ন তেষাং তু পাপং বাশুভকারণম্ । ৰ 
' জলাবগাহনাত্েষাং সগ্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥২৭ 
অসগোত্রমসন্থন্ধং প্রেতীভূতং তথা দ্বিজম্। 
উঢ। দগ্ধ দ্বিজীঃ সর্বে স্নানান্তে শুচয়ঃ স্মৃতাঃ ॥২৮ 

একরাত্রং বদস্ত্যেকে সগ্ঘঃল্সানং তথাহপরে। 

গো-গ্রাহাদ্দিমৃতানাঞ্চ মুনয়ঃ শুদ্ধিকারণম্ ॥২৯ 

হতঃ শুরে! বিপছ্যেত শক্রুভির্যত্র কুত্রচিৎ | 

স মুক্তো যতিবৎ সগ্ঠঃ প্রবিশেৎ পরবেধমি ॥৩০ 

সন্গ্যাসো যুদ্ধসংস্থশ্চ সন্মুখং শক্রভির্নরঃ | 

সুর্য্যমগ্ডলমেত্তারাবিতি প্রাহুর্মনীষিণঃ ॥৩১ 
পরাস্মুখে হতে সৈন্যে যো যুদ্ধায় নিবততে । 
তৎপদানীন্টিতুল্যানি স্থ্যুরিত্যাহ পরাশরঃ ॥৩২ 

আধ্য-শাস্ত্র 

বদনে প্রবিশেদ্ যেষাং লোহিতং শিরসঃ পতি । 
সোমপানেন তে তুল্য! বিন্দবো৷ রুধিরস্য বৈ ॥৩৩ 

সন্ন্যাসেন মৃত যে বৈ প্রধনে যে তনুত্যজঃ | 

মুক্তিভাজো নরাস্তে স্যরিতি বেদোইপি কীতয়েৎ॥৩৪ 

সগ্ঃশৌচং বিধাতব্যং শুদ্ধিরেরং বিধীয়তে | 

নোচ্যন্তে তে স্ৃতা লোকে তৈ বৈ ব্রহ্মবপুগমাঃ ॥৬৫ 

সন্ধ্যাচারবিহীনানাং সৃতকং ব্রাহ্মণে ফ্রুবম্। 
অশৌচং বা দশাহং স্যাদিতি পরাশরোহ ব্রবীৎ ॥৩৬ 
রাজ্ঞাং তু দ্বাদশাহঃ স্তাণ পক্ষে! বৈশন্ত পাবনঃ। 

রঘলশ্য তথা মাসন্ত্যহাপিষপি ধর্মতঃ ॥৩৭ 

ক্ষপা চ পক্ষিণী সপ্ভি্মাতুলাদিষু কীতিতাঃ। 
গর্ভআ্রাবে চ পাতে চ রাত্রয়ো মাসসম্মিতাঃ ॥৩৮ 

তাহারা প্রতিপদক্ষেপে অনুপূর্ব যন্ফল প্রাপ্ত হয়। ' যোদ্ধীর বদন-বিবরে প্রবেশ করে, তাহাদের নিকট সেই 

তাহাদের অশুচি-শব-বহনহেতু পাপ এবং তজ্জন্য 

অশুভকর কিছুই হইবে না; জলে অবগাহন করিলেই : 
তাহাদের শুদ্ধি হইবে ।২৬-২৭ 

দ্বিজগণ অসগোত্র ও অসম্বন্ধীয় প্রেতীভূত দ্বিজকে 
বহন ও দহুন করিয়া স্নানান্তে শুচি হইবেন বলিয়া শান্সে 
কথিত হইয়াছে ।২৮ 

কোন কোন মুনি বলেন_-গো ও হাঙ্গর প্রস্তৃতি 

দ্বারা হতগণের অশৌচভাগিদিগের একরাত্রই শুদ্ধির 
কারণ; আবার কোন কোন মুনি বলেন-__সগ্চঃসানই 
শুদ্ধির কারণ ।২৯ 

যে কোনও স্থানে শকত্র কর্তৃক বীর হত হইলে সে 
তৎক্ষণাৎ যতির ন্যায় মুক্ত হইয়৷ পরব্রন্ষে প্রবেশ করে। 

সন্ন্যাসপ্রাপ্ত এবং শক্র কর্তৃক সম্মুখযুদ্ধে মৃতব্যক্তি 

এই উভয়েই স্ষ্যমগ্ডল প্রাপ্ত হন-ইহা মনীষিগণ 
বলিয়াছেন ।০-৩১ 

যুন্ধকাঁলে সৈহ্য পরান্যুখ ও হত হইলেও যে যোদ্ধা 
দ্ধার্থে প্রবৃত্ত হয়, তাহার পদ ইগ্টিতুল্য হয় অর্থাৎ যোদ্ধা 

৷ তাহারা মুক্তিভাগী হন-_-এই কথা 

রুধির-বিন্দুসকল সোমরসতুল্য হয় ৩৩ 

সন্গ্যাস-এ্রহণান্তে এবং যুদ্ধে ধাহারা তনুত্যাগ করেন, 
বেদও কীর্তন 

করিয়াছেন। ইহাদের মৃত্যুতে অশৌচভাগিগণ সগ্ভঃশোচ 
পালন করিবে; তাহা দ্বারাই ইহাদের শুদ্ধিবিধান 

কর হইয়াছে । তীহারা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন 
বলিয়া ইহলোকে মনুষ্যগণ তীহাদিগকে মুত বলিয়৷ বলে 

মা।৩৪-:৫ 

পরাশর বলিয়াছেন যে, সন্ধ্যা ও শাস্ত্রবিহিত আচার- 
বঙ্জনকারিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের সতকাশোচ ও মৃতাঁশোচ 

দশাহ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ, বৈশ্টের পঞ্চদশীহ এবং 

শৃর্রের একমাস; মাতুলাদি সম্থন্ধস্থলে ত্র্যহ, একরাত্র ও 

পক্ষিণী হইবে-_ইহা সজ্জনগণ কীর্তন করিয়াছেন। 

গর্ভআ্াবে ও গর্ভপাতে গর্ভমাসসমসংখ্যক"রাত্রি অশোচ 

হইবে ।৩৬ ৩৮ 

হে বিদ্ব্গণ! গর্ভোৎপত্তির চতুর্থমাসমধ্যে গর্ভ- 

আব হইলে তাহাকে গর্ভআীব কহে, আর চতুর্থমীসের 

“যুদ্ধের জন্য যত পদ অগ্রসর হইবেন, তিনি তত বজ্ঞের | পর তাহা হইলে তাহাকে গর্ভপাত কহে; সে স্থলে 
ফললাভ করিবেন। ইহা পরাঁশর মুনি বলিয়াছেন ।৩২ ; সৃতকাশৌচ অধিক দিন হইবে_ইহা কেহ কেহ 

ুদ্ধকালে মন্তক হইতে পতিত কধির যে সকল বলেন।৫৯ 



রহ পরাশর-স্থৃতিঃ 

আবং গর্ভস্থ বিদ্বাংসে। মাসাদর্বাক চতুর্থকাণ। 
পাতযুধ্ং বদস্ত্যেকে তত্রাধিকঞ্চ সৃতকম্ ॥৩৯ 
ধণি-ব্যসনি-রোগাঁত-পরাধীন-কদর্য্যকাঃ। 
তৃষ্ণাবস্তে৷ নিরাচারাঃ পিতৃ-মাতৃবিবজিতাঃ ॥৪০ 

স্্রীজিতাশ্চানপত্যাশ্চ দেব-ব্রাঙ্মণবজিতাঃ | 
পরদ্রব্যং জিঘৃক্ষত্তঃ সছ্যঃ সৃতকিনঃ সদা ॥৪১ 
সৃতকে ম্ৃতশৌচে বা অন্যাদাপগ্ভাতে মদ্দি। 

পূর্বেণৈব তু শুধ্যেত জাতে জাত ম্বতে মবৃতম্ ॥৪২ 
একপিগ্শ্চ দায়াদাঃ পৃথগদার-নিকেতনাঃ | 
জন্মন্যপি মুতে বাপি তেষাং বৈ সূৃতকং ভবে ॥৪৩ 
ভৃগু-বহ্ি-প্রপাতে চ দেশান্তর-মৃতেষু চ। 

বালে প্রেতে চ সন্নন্তে সগ্ঃশৌচং বিধীযুতে ॥88 

অজাতদস্ত! মে বালা ঘে চ গর্ভাদ্ বিনির্গতাঃ | 

ন তেষামগ্রিংস্কারো নাশৌচং নোদকক্রিয়। ॥8৫ 

খণগ্রস্ত, বপন্ন, রোগার্ত, পরাধীন, কুপণ, পিপাসার্ত, 

আচারবজিত, পিতৃমাঁত-বিবজিত, স্ত্রীজিত, অপত্য- 
বজিত, দেব-ব্রাক্ষণবজিত ও পরদ্রব্-গ্রহণেচ্ছগণ সম্ভাঃ 

সৃত্ক ( অশোচ ) ভাগী।৪০-৪১ 
সৃতক (জাতাশোচ ) ও মৃতাঁশৌচের মধ্যে যদি অন্য 

অশৌচ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব জাতাশৌচ ও 

মুতাশৌচকাল দারা পরবর্তী জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচের 
শ্ঠন্গি হইবে ৪২ 

সপিং এবং পুথক্স্থানীবস্থিত কুতদার-ব্যক্তির পুত্রের 
জনমে ও মরণে তাহাদের সপিগুাদির অশোৌচ 
হইবে ।ম৩ 

উচ্চদেশ হইতে ও 'অগ্সিতে নিপতিত এবং দেশাস্তর- 

স্থিত ব্যক্তি, বালক ও সন্ন্যাসী মৃত হইলে সম্ভঃশুদ্ধি 

বিহিত হইয়াছে ।৪8 
অজাতদস্ত ও গর্ভবিনিরগত বালক মরিলে তাহাদের 

অগ্নিসংস্কীর ও উদকক্রিয়া করিবে না এবং অশোচ 
গ্রহণ করিবে ন118৫ 

বিবাহ, উৎসব ও যঞ্ভ্রকর্ণে জনন ও মরখাশোচ 
হঈলে অনুষ্ঠাতৃগণ পূর্বসঙ্কল্লিত অর্থ ভৌজন করাইয়া ব্যয় 

১৩১ 

বিবাহোত্সব-যজ্ঞেষু কর্তারো সৃত-সুতকে। 
পুর্বসন্থল্লিতানর্থান্ ভোজ্যাস্তানব্রবীন্মনুঃ ॥৪৬ 

শিল্পিনঃ কারুকাশ্চেব দাসী-দাসাস্তঘৈব চ। 
ইত্যাদীনাং ন তে স্যাতামনুগৃহত্তি যান্ দ্বিজাঃ ॥৪৭ 
পিতা পুত্রেণ জাতেন দগ্যাচ্ছদ্ধং যথাবিধি। 
পিতুণাং বিধিবন্দানং দত্তং তত্রাপ্যনস্তকম্ ॥ 
তত্রাপ্যনম্তকং দানং কতব্যং পুত্রজম্মনি ॥৪৮ 

প্রলবে চ দ্বিজীতীনাং ন কুর্ধ্যা স্করং যদি । 
দশাহাচ্ছুধ্যতে মাতা অবগাহা পিতা শুচিঃ ॥৪৯ 

অতিমানাদতিক্রোধাৎ স্সেহাদ্ বা যদি বা ভয়া। 
উদ্বধ্য জিয়তে যস্ত ন তন্তাগ্নিঃ প্রদীয়তে ॥৫০ 

ন স্রায়ান্নোদকং দগ্যান্নাপি কুর্ধ্যাদশোৌচতাম্। 
সর্পেণ শুঙ্গিণা বাপি জলেন চাগ্রিনা তথা ॥৫১ 

ন আ্ানাদৌ বিপন্নস্ত তথ! চৈবাত্বঘাতিনঃ | 
অর্বাগ্ দ্বিহায়নাদগ্নিং ন দগ্যাম্ম.তকম্য চ ॥৫২ 

করিবে । শিল্লী, কারুক (কাঁরিকর ), দাসা ও দীস 
ইহাদিগের সৃতক ও মৃতকাশৌচ হয় না। অশোৌচ হয় 
না বলিয়া ইহাদিগকে দ্বিজগণ অনুগ্রহ করেন।৪৬ -৪৭ 

পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পিতা যথাবিধি পিতৃলোক- 
গণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে; বিধি অনুসারে 

দত্তদ্রব্য অনস্তফলপ্রদ হয়। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে 
অনম্তফলপ্রদায়ক দান করিবে 1৪৮ 

জননাঁশৌচে যদি সঙ্কর না হয়, তাহা হইলে 

দ্বিজাতিগণের মাতা দশদিনের পর শুদ্ধিলাভ করেন এবং 

পিতা অবগাহন-স্সান করিয়া শুচি হম ।৪৯ 

যদি কেহ অত্যন্ত অভিমান, অত্যন্ত ক্রোধ, স্নেহ ও 

ভয়বশতঃ উদ্ধন্ধনে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাকে 

অগ্নিপ্রদীন করিবে না; তাহাকে স্নান করাইবে নাও 

উদকদাঁন করিবে না, এবং তাহার অশৌচ গ্রহণ 

করিবে না। এইরূপ সর্প, শূঙ্গী (গরু, মহিষ প্রভৃতি ১ 
জল ও অগ্নি দ্বারা হতব্যক্তিগণেরও পৃধৌক্ত অগ্নি- 
দানাদি কিছুই করিবে না।৫০-৫১ 

ন্নানাদি ব্যাপারে মৃত ও আত্মঘাতীর দেহে 

দুই বর্ষমধ্যে অগ্িপ্রদীন করিবে না; তাহাদিগকে 



১৩২ 

কিন্তু তান্িখনেস্কুমৌ কুর্য্যান্মৈবোদকক্রিয়াম্। 
সর্পাদিপ্রাপ্ডমৃত্যুনাং বহ্িদাহাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥৫৩ 
ষণ্মাসে তু গতে কাধ্য। মুনিঃ প্রাহ পরাশরঃ | 

শান্্রদূষটং বুধৈঃ কাধ্যমস্থিসঞ্চয়নাদিকম্ ॥৫৪ 

ততকৃত্বা তৃক্তদিবসৈঃ শুদ্ধিমর্হতি ধর্মতঃ | 
অন্যায়ম্বতবিপ্রাণাং যে বোঢ়ারো ভবস্তি হি ॥৫৫ 

অগ্নিদাশ্চৈব যে তেষাং তথোদকাদিদায়িনঃ | " 

উদ্বন্ধনমৃতস্যাপি যশ্ছিন্দ্যাদ্ রজ্জুপাশকম্ ॥৫৬ 
তে সর্বে পাপসংযুক্তাঃ প্রায়শ্চিত্ৃস্ত ভাজনাঃ ॥৫৭ 

যঃ সৃতকাশৌচবিশুদ্বিকৃৎ স্যাদ্ 
আখ্যায় কালং তমনুক্রমেণ। 

পরাশরাস্যাম্থুজনিঃস্তা যা 

বাচ্যাস্ততো৷ নিক্কতয়ে৷ দ্বিজান্তে ॥৫৮ 

সুতকাশৌচয়োরুত্তঃ শুদ্ধিপস্থাহনুপূর্বশঃ | 
সর্বেনসাং বিশুদ্ধ্যর্থ, গ্রায়শ্চিত্তং যথীব্রবী ॥৫৯ 

ভূমিতে প্রোথিত করিবে কিন্তু তাহা'দিগের উদকক্রিয়া 

করিবে ন:!। সর্পাদি-দংশনজনিত মৃতব্যক্তিগণের 

অগ্নিদাহাদি ক্রিয়া ষণ্মাস অতীত হইলে করিবে, 

ইহা পরাঁশরমুনি বলিয়াছেন। বুধগণ বলেন-__ 
শাস্জ্রাম্ুসারে তাহাদের অস্থিসঞ্চয়নাদি করিবে; 
ধর্মীঘসারে তাহা করিয়া তদ্দিনেই শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 

অপঘাঁতে মৃত বিপ্রগণের দেহ যাহার বহন করে, 

যাহারা তাহাদের অগ্সি ও উদকাঁদি দান করে 

এবং উদ্বন্ধন-মুতের রজ্ভ্র-বন্ধন যে ছেদন করে, তাহারা 

সকলেই পাঁপভাগী ও প্রায়শ্চিতীহ হয়।৫২-৫৭ 

সূতক (জাঁতীশৌচ ) ও (মৃত) অশৌচ-সন্বন্ধে 
বিশুদ্ধিকর যাঁহ। উক্ত হইয়াছে, অনুক্রমে তৎকাল-সম্থন্ধে 
বলিতে যাইয়া পরাঁশরের মুখপন্ম হইতে যে বাণী 
নিঃস্ত হইয়াছে, তদণুসরণকারী ছ্বিজগণ নিষ্কৃতি লাভ 

করে। সুতক ও অশোচ সম্বন্ধে গুদ্ধির পন্থা আনুপৃবিক 

ভক্ত হইয়াছে । সমস্ত পাপের বিশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত 

বিষয়ক ধে প্রকার বিধি বলিয়াছেন-_তাহা 

বলিতেছি ।৫৮-৫৯ 

আধ্য-শান্ত 

মনুর্বা যাজ্জবন্থ্যস্ত বসিষ্ঠঃ প্রাহ নিষ্কৃতিমূ। 
সা কৃতাদিষু বর্ণানাং সতি ধর্মে চতুল্পদে ॥৬০ 

মানসা বাচিক' দোষাস্তথ! বৈ কার্য্যকারিতাঃ। 
ধর্মাধীনা নৃণাং সর্বে জায়ন্তে তেহপ্যনিচ্ছতাম্ ॥৬১ 

তেষামুপরতাক্ষাণাং প্রত্যহং শুভমিচ্ছতাম্। 

শক্তিজে! নিক্তিং প্রাহ যুগধর্মানুরূপতঃ ॥৬২ 

বিকৃতব্যবহারাণাং পাপে নিষ্কৃতিকূদ্ দ্বিজঃ | 
কতি বিপ্রৈঃ কথং রূপৈরিতি বাচ্যা ভবেদ্ধি লা ॥৬৩ 

তত্দেপঞ্চ প্রবঙ্ষ্যামি যাবপ্ডিঃ সা দ্বিজৈর্ভবে | 
যথাবিধাশ্চ বিপ্রাঃ ভ্যরিতি বিদ্বন্ প্রকীর্ত্যতে ॥৬৪ 

পর্ষদ্দশাবর! প্রোক্তা৷ ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ । 
সা যদ্দরপা স ধর্মঃ স্যাৎ স্বয্তুরি ত্যকল্পয়ত ॥৬৫ 

বেদশাজ্রবিদো বিপ্রা যং ব্য়ুঃ সপ্ত পঞ্চ বা। 
ব্রযো বাহপি স ধর্ম; স্যাদেকো বাহধ্যাত্ববিত্তমঃ ॥৬৬ 

মন, যাঁজ্জবন্ধ, ও বশি্ঠ পাপ হইতে নিষ্কতিলাভের 
উপায় বলিয়াছেন । সত্যযুগে যখন ধর্ম চতুষ্পাদ ছিল, 

তখন মন্বাদিকথিত নিষ্কৃতিলীভের উপায় ব্রাহ্ধণাদি 

চতুবর্ণের পক্ষে গৃহীত হইত ।৬০ 

সতাণদিযুগের সেই নরগণ ধর্মাধীন হইলেও মানস, 

বাঁচিক ও কাধ্য দ্বারা উত্পাদিত দোষসমূহ অনিচ্ছাকৃত- 
ভাবেও তাহাদের উৎপন্ন হইত। সদা দোষদর্শনে 

নিবৃত্তদৃষ্টি শুভেচ্ছগণের যুগধর্মীনুসারে নিষ্কতিলাভের 
উপায় শক্তি.পুত্র পরাঁশর বলিয়াছেন ।৬১-৬২ 

দ্বিজ শাল্পীচার-বিরুদ্ধাচরশীলগণের পাপ হইতে 

নিষ্ধতিলাভের উপায় উপদেশ করিবেন। কিরূপ 

গুণসম্পন্ন কতজন বিপ্রী সেই নিষ্কৃতিলাভের উপায় 
বলিবেন এবং যতজন দ্বিজ দ্বারা সেই মিষ্কতিলাভের 

উপায় উক্ত হইবে, তাহার স্বরূপ বলিব। হে বিদ্বন্! 

বিপ্রগণ যেরূপ বি্ভা ও আচারাদিতে নিপুণতা অর্জন 
করিলে পাঁপ হইতে নিষ্কতিলাভের উপায়-সন্ন্থে 
উপদেষ্টার পদাধিকারী হইবেন, তাহা কীতিত 
হইতেছে ।৬৩-৬৪ 



বৃহশুপরাশর-স্মৃতিঃ 

সংযমং নিম্নমং বাপি উপবাসাদিকঞ্চ যু। 

তদদিগর! পরিপূর্ণং স্যান্লিক্কতিব্যাবহারিকী ॥৬৭ 
ন লক্ষেণাপি মুর্খাণাং ন চৈবাহধর্মবাদিনাম। 
বিছুষাং নাপি লুব্ধানাং ন চাপি পক্ষপাতিনাষ ।৬৮ 

শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নঃ সত্যবাদী জিতেন্দরিয়ঃ 
সদ] ধর্মরতঃ শান্ত একঃ পর্ষস্তমহতি ॥৬৯ 

ন সা রদ্ধৈর্ন তরুণৈর্ন স্ুূপৈধনান্সিতৈঃ। 
ত্রেভিরেকেন পর্ষৎ স্তাদ্ বিদ্বপ্ভিবিছধাপি চ ॥৭০ 

বয়সা লঘবোহপি স্ত্যুরুদ্ধা ধর্মবিদে দ্বিজাঃ| 
শিশবোহপি হি মধ্যস্থাঃ সর্বত্র সমদর্শনাঃ ॥৭১ 

ন সা বদ্ধৈর্ভবেদ্ বিপ্রৈরদ্ধাঃ স্যধর্মবাদিনঃ। 
যত্র সত্যং স ধর্মঃ স্যাচ্ছলং ঘত্র ন গৃহাতে ॥৭২ 

অন্যুন দশসংখক মিলিত বেদপাঁরগ ব্রাহ্গণগণকে 

পর্ষৎ বলিয়াছেন। সেই পর ও তাহার ধর্য 

যেরূপ হইবে, তৎসম্বন্ধে স্বয়ন্তু ব্রন্ধা' কল্পনা করিয়াছেন । 
সপ্ত, পঞ্চ বা ব্রিসংখ্যক বেদশাক্ত্রবিৎ বিপ্র যাহাকে ধর্ম 

বলে, তাহাই ধর্ম। অধ্যাত্মবিদ্গণের অন্যতম ব্যক্তি 

যাঁহাকে ধর্ম বলে, তাহাই ধর্ম ।৬৫-৬৬ 
পাঁপ হইতে নিক্ষৃতির উপায়ীভূত বাক্য দ্বারা! সংষম, 

নিয়ম ও উপবাসাদি পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হইলে 
তাহাকে ব্যবহারিকী নিষ্কৃতি বলে ।৬৭ 

লক্ষসংখ্যক মূর্খ, অধর্মবাদী, লুর্ধ বিদ্বান ও পক্ষপাঁত- 
দৌষদুষ্টগণের নিক্কৃতিলীভের উপায়-সন্বন্ধে উপদেশ- 
দাঁনের অধিকার নাই ।৬৮ 

বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদ] ধর্মরত ও 

শীস্ত একজন হইলেও তাহ। “পর্ষত বলিয়া গণ্য হইবে ।৬৯ 

বুদ্ধ, তরুণ, রূপবান্ ও ধনানিত ব্যক্তিগণ দ্বারা সেই 

পর্যৎ হয় না। তিনজন বেদপারগ বিদ্বান বা একজন 

বেদপারগ বিদ্বান্ দ্বারাও পর্মৎ হয়।৭০ 

ধর্মতন্বজ্ঞ দ্বিজগণ বয়সে ছোট হইলেও বৃদ্ধতুল্য 
অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধ। সর্বত্র সমদর্শনপরায়ণ শিশুগণও 

মধ্যস্থ বলিয়৷ উত্ত আছে ।৭১ 

ধর্মহীন বুদ্ধ বিপ্রগণ তারা সেই পর্যশ গঠিত হয় না 

১৩৩ 

নস! সভা যত্র ন সম্তি বৃদ্ধা- 

বৃদ্ধা ন তে যে ন ব্দস্তি ধর্মমূ। 

ধর্মে বৃথা যত্র ন সত্যমস্তি 

সত্যং ন তদ্ যন্ন হৃদানুবিদ্ধমূ ॥৭৩ 

নিষ্কতৌ ব্যবহারে চ ব্রতশ্তাশংসনে তথা 

ধর্মং বা যদি বাহধর্মং পরিষৎ প্রাহ তন্তবেৎ ॥৭8 

্ত্ীণাঞ্চ বাল-বৃদ্ধানাং ক্ষীণানাং কুশরীরিণাম্ । 
উপবাসাগ্যশক্তানাং কর্তব্যোহনুগ্রহশ্চ তৈঃ ॥৭৫ 

জ্ঞাত্বা দেশঞ্চ কালঞ ব্যয়ং সামর্থ্যমেব চ। 

কর্তব্যোহনুগ্রহঃ সপ্তিমু্নিভিঃ পরিকীতিতঃ ॥৭৬ 

লোভাম্মোহাস্তয়া নমৈত্র্যাদ্ দি কুযুর্যরনুগ্রহম্ | 
নরকং যাস্তি তে মুঢ1ঃ শতধ। বাপ্তবাচিনঃ ॥৭৭ 

স্থতরাং বৃদ্ধগণ ধর্মবাঁদী হইবেন। যেখানে সত্য সেখানেই 

ধর্ম, যেখানে ছলন1 সেখানে ধর্ম নাই ।৭২ 

সে সভা সভাই নহে-_-ষে সভায় বুদ্ধ উপস্থিত নাই, 

তাহারা বুদ্ধই নহেন-ধাহাঁরা ধর্মকথা বলেন না। 

যেখানে সত্য নাই, সেই ধর্মাচরণ বৃথা । সেই সত্য সত্য 

নহে-যে সত্যে হদয়ের স্পর্শ নাই অর্থাৎ ছলনাহীন 

বলিয়া অনুভব না হয়।৭৩ 
পাপ হইতে নিষ্কৃতি-ব্যাপারে, ব্যবহারে, ব্রত- 

কামনায় পরিষত যাহাকে ধর্ম বলিবে, তাহাই ধর্ম, আর 

পরিষত যাহাকে অধর্ণ বলিবে- তাহাই অধর্ম।৭8 

উপবাসাঁদি পালনে অসমর্থ স্ত্রী, বালক, বুদ্ধ, কুশ ও 

বিরুতাঙগগণকে পরিষণ্কতৃ গণ অনুগ্রহ করিবেন 1৭৫ 

মুনিগণ বলিয়াছেন যে, দেশ, কাঁল, ব্যয় ও সামথ্য 
জাঁনিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি-লাভেচ্ছগণকে সজ্জনগণ 

অনুগ্রহ করিবেন ।৭৬ 

লোভ, মোহ, ভয় বা মিভ্রতাবশতঃ ষদি ধর্ষ- 

শাস্ত্রোপদেশকগণ পাগীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে, 

তাহাহইলে সেই উপদেশক মু়গণ শতপ্রকার নরকে 
গমন করে ।৭৭ 

পাপিগণ বিব্শুপর্দে প্রবেশে করত পর্ধৎ- 
সভ্যগণের সম্মুখে অবস্থিতি করিবে। তৎপর পর্যৎ- 



১৩৪ আর্্য-শান্ 

প্রবিশ্ঠ পর্যদং তে বৈ সভ্যানামগ্রতঃ স্থিতাঃ প্রজাভির্ন তু সর্বাভির্যান্যৈশ্চৈব তু মানবৈঃ। 
যথাকালং প্রকৃতযুর্ণন্যে প্রায়শ্চিত্ত তদীরিতম্ ॥৭৮ তচ্ছোধকপ্রমাণানি লিখিতাদীনি তৈবিনা ॥৮৫ 

কিন্ত যং যাচতো দেবা বস্ত্র দ্বিজাতযঃ। জলাদীনি চ দিব্যানি সাংখ্যোক্তশপথানি চ। 
সর্বে কুর্বস্ত নিয়মং গতপাপা ন সংশয়ঃ ॥৭৯ 

প্রনাদে দ্বিকিধো জ্ঞেয়ো দৈবশ্চান্থর এব চ। 
ক্রীড়য়াপি চ তত্রৈব দেয়াস্তথৈব তে দ্বিজাঃ ॥৮০ 
ব্যবহারে গোঁপমানে! ন ব্রয়াদ্ বাপি বৈরতঃ | 

যথা কৃতঞ্চ তৎ পাপং তত্তথৈব নিবেদয়েহ ॥৮১ 
যস্তেষামন্যথা ব্রয়াৎ স পাপীয়ান্ন সংশয়ঃ | 

সত্যমসত্যমেবাত্র বিপর্য্যস্তং বদেদ্ যতঃ ॥৮২ 

স এবানৃতবাদী স্তাশ মোহনন্তং নরকং ব্রজেৎ। 
জ্যোতিষং ব্যবহারঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং চিকিতৎসিতম্ 1৮৩ 

অজানন্ যো নরো ব্রয়াৎ সাহসং কিমতঃপরষ্ ?। 

ব্যবহারশ্চ তৈঃ প্রোক্তো মনাগ্ৈধধ মরবাদিভিঃ ॥৮৪ 
পপ পপাস্প্পাপপাাসপ পাল পাশ পাপা পপ ২ শ্াাশশিশশ্পপাশীস্প 

সভ্যগণের উপদেশানুসারে যথাঁকাঁলে তাহারা প্রায়শ্চিত্ত 

করিবে 1৭৮ 

দেবস্বরূপ দ্বিজাতিগণ প্রীয়শ্চিত্তবিধি-প্রীথিগণকে 

তদবিষয় সমস্ত বলিবেন। তাহার! প্রায়শ্চিন্তের নিয়ম 

জানিয়া তাহ! পালন করিবে, তাহা দ্বারাই পাপহীন 

হইবে-_-এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ।৭৯ 

দৈব ও আসন্মথরনামে দ্বিবিধ অন্রগ্রহ জানিবে; 

জীড়াচ্ছলেও দ্বিজগণ সেই অনুগ্রহ প্রদান করিবে। 

প্রায়শ্চিত্তের বিষয় গোপন করিয়া বা শত্রতাঁবশতঃ 

অন্তরূপে প্রকাশ করিয়া কখনও বলিবে না এবং পাগী 

যেরূপ পাপ করিয়াছে, তাহা সেইরূপই জানাইবে 

অর্থাৎ গোপন করিবে না 1৮০-৮১ 

যে ব্যক্তি পাপ গোপন করিয়া অশ্যপ্রকার বলে, 

সে পাপী,-এ বিষয়ে সংশয় নাই। সত্যকে বিপধ্য্ত 

করিয়া অসত্য কথা বলাতে নিঃসংশয়রূপে সে পাঁপভাগী 

হইল ৮২ 
“ সেই ব্যক্তি অসত্যবাদী বলিয়া! গণ্য হয়। সে অনস্ত 

নরকে গমন করে। জ্যোতিষ, ব্যবহার, প্রায়শ্চিত্ত ও 

চিঁকশুসা-শান্জ না জামিয়া তৎসন্বন্ধে যে বলে, তাহার 

অন্যে জনপদাচার-কুলধর্যাস্তথা পরাঃ। 
পরিষদ্ত্রাহ্ধ ৈর্মেধ্য নির্ণেতব্যা যথাবিধি ॥৮৬ 

জন্ম-জাত্যনুসারেণ দেশ-কালাদিধর্মতঃ | 

কর্তব্যঃ সত্তষৈঃ সবৈর্মাননীয়শ্চ বাদিভিঃ ॥৮৭ 

গো-ত্রাহ্মণহতাদীনাং তথা দম্তাদিকারিণাম্। 

তগুকৃচ্ছে,ণ শুদ্ধিঃ স্যাদিতি পরাশরোহব্রবীৎ ॥৮৮ 

ভোজযেদ্ ব্রাহ্ষণান্ পশ্চাৎ সবৃষ! গৌশ্চ দক্ষিণা 
জায়ন্তে পাপনিযুক্তাঃ শক্তিসুনোর্যথা বচঃ ॥৮৯ 
অনাশকান্নিরতা যে ব্রহ্ষচর্য্যাতথা দ্বিজাঃ | 

বৈড়ালিকাস্তে বিজ্ঞেয়াঃ সর্ববর্মবিবজিতাঃ ॥৯০ 

সাহস অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে ? সেই মন্থু 

প্রভৃতি ধর্মবাদিগণ ব্যবহার-শান্্ বলিয়াছেন। সমস্ত 

প্রজাগণ ও মান্য মীনবগণ পাঁপশুদ্ধির জন্য সেই মন্বাদি- 

লিখিত প্রমীণভিন্ন অন্য প্রমাণ গ্রহণ করিবে না।৮৩-৮৫ 

পরিষদ্ত্রাঙ্গণগণ দিব্য, জল; সাংখ্যশীস্ত্রোক্ত শপথ, 

অন্যান্য জনপদের আচার এবং কুলধর্মকে যথাশান্ পবিত্র 

বলিয়া নির্ণয় করিবেন ।৮৬ 

জন্ম ও জাতি অন্সারে এবং দেশ ও কালের 

ধর্মামুযায়ী কিরূপ ধর্শ মাননীয়, সজ্জনশ্রে্ঠগণ ও 

ধর্মোপদেশবাদিগণ তাহ নির্ণয় করিবেন 1৮৭" 

গে! ও ত্রাহ্মণহত্য।কারিগণের এবং দাঁস্তিক প্রভৃতি 

ব্যক্তিগণের তশণুরুচ্ছ ব্রত দ্বারা শুদ্ধি হইবে_-ইহা 
পরাশর-যুনি বলিয়াছেন ।৮৮ 

তগুকৃচ্ছ_ব্রত করিবার পর বুষ-সহিত গাভীদক্ষিণা 

দিবে এবং পরে ব্রাহ্ষণগণকে ভোজন করাইবে। 

শক্ত্ি.পুত্র পরাশর বলিয়াছেন যে, পুর্ধোস্তরূপ আচরণ 

করিলে পাপিগণ পাপ হইতে মুক্তিলীভ করিবে ।৮৯ 

যে সকল দ্বিজ নাশকর-কর্ণ হইতে অনিবৃত, ব্রক্ষাচ্য্য- 

পালনে নিবৃত্ত এবং সর্বধর্ন বিবজিত, তাহাদিগকে 



বৃহত পর়্াশর-স্থৃতিঃ 

সবত্র প্রবিশস্তে। যে যে চ বৈড়ালিকৈঃ সমাঃ। 
তেষাং সর্বাণ্যপত্যানি পুকসৈঃ সহ পাতয়ে ॥৯১ 
স্রীণাঞ্চ বাল-বৃদ্ধানাং ক্ষয়াণাং কুশরীরিণাম্। 
উপবাসাগ্যশক্তানাং কর্তব্যোহনুগ্রহশ্চ তৈঃ ॥৯২ 

স্তাত্ব। দেশঞ্চ কালঞ্চ বয়ঃ সামর্থ্যমেব চ। 

কর্তব্যোহুনুগ্রহঃ সন্ভিমু্নিভিঃ পরিকীতিতঃ ॥১৩ 

বরহ্মত্থশ্চ স্থরাপশ্চ স্তেয়ী গুবঙ্গনাগমঃ | 
এতেষাং নিষ্কৃতিং ব্রয়াদেতৎ্সংসগিণামপি ॥৯৪ 

দ্বাদশাব্দঞ্চ বিচরেদ্ ব্রহ্মত্বস্তৎকপালধুক | 

সর্বত্র খ্যাপয়ন্ কর্ম ভিক্ষাং বিপ্রেধু সঞ্চরন্ ॥১৫ 
দৃষ্ট সেতৃং সমুদ্ন্ত স্নাত্বা বৈ লবণান্তসি। 
ব্রাহ্মণেষু চরন্ ভিক্ষাং স্বকর্ম খ্যাপয়ন্ শুচিঃ ॥৯৬ 

বৈড়ালিক অর্থাৎ বিডালতপন্বী ( কপটাচরী বলিয়া) 
জাঁনিবে। যাহারা সর্বত্র প্রবেশ করে এবং যাহারা 

বৈড়ালিকতুল্য, তাহাদের সমস্ত অপত্য পুক্ধসের 

( নীচজাতি বিশেষ) সহিত পাতিত করিবে 1৯০-৯১ 

উপবাসাদি নিয়মপালনে অসমর্থ স্ত্রী বালক, 

বুদ্ধ, ক্ষীণাঙ্গ ও বিকুতাঙ্গগণকে পর্ষত্কর্তাগণ অনুগ্রহ 

করিবেন ।৯২ 

সঙ্জনগণ দেশ, কাল, বয়স ও ক্ষমতা জানিয়া 

মুনিগণ যেরূপ অনুগ্রহ করিতে বলিয়াছেন, সেইরূপ 
অনুগ্রহ করিবেন ।৯৩ 

্রক্মত্ন, স্থরাপায়ী, চৌর, গুরুদ্বারাভিগামী এবং 
ইহাদের সংসর্গকারিগণের নিষ্কৃতির উপায় বলা 
হইতেছে 1৯৪ 

ব্রক্মহত্যাকারী ততকপাল-( মস্তকের অস্থিখণ্ড )ধারী 

হইয়া সর্বত্র স্থীয়কর্মের কথা বিজ্ঞীপনপূর্বক বিপ্রগৃছে 
ভিক্ষাচরণ করত দ্বাদশবর্কাল অতিবাহিত করিবে ।৯৫ 

রামেশ্বর-সেতুবন্ধের সেতু দর্শন করিয়া এবং সেই 

সমুদ্রের লবণাক্ত জলে ন্নান করত ব্রাঙ্গণগৃহে 

ভিক্ষাচরণপূর্বক স্বীয় ছুক্র্নের কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া 
পবিত্র হইবে ।৯৬ 

আশ্রয়-রঞ্জিত, শিখাবঙ্জিত, মুষ্টিতমন্তক হইয়া এবং 

১৩৫ 

মুণ্ডিতস্ত শিখাবর্জ্য; মকৌপীনে নিরাশ্রয়ঃ | 
চীর-চীবরবাসা বৈ ত্রিঃ স্তায়ী সন্ শুচিব্রতী ॥৯৭ 
সংযতাক্ষশ্চরেচ্ছান্তশ্ছন্তরোপানদৃবিবজিতঃ | 

্রহ্মস্বোহল্মীত্যহং বাচমিতি সর্বত্র বৈ বদে ॥৯৮ 

গবাঞ্চ বিংশতিং দগ্যাদ্দক্ষিণাং বৃষসংযুতাম্ । 

ব্রাঙ্গণেভ্যো নিবেছ্যৈতাঃ শুচিরাখ্যায় ভূপতেঃ ॥৯৯ 
পুর্বোক্তপ্রত্যবায়ানাং প্রায়শ্চিতমিদং স্মৃতম্। 
ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন তীর্থেযু গমনেন চ ॥১০০ 

গোশতম্ত প্রদানেন শুধ্যন্তি নাত্র সংশয়ঃ | 
অবভৃথেহপ্বমেধস্তয স্াত্বা শুদ্ধিমবাপু,য়া ॥৯০১ 

আখ্যায় নৃপতের্বাপি তেন সংশোধিতঃ শুচিঃ। 
মহাপাপানি সর্বাণি কথয়িত্বা মহীপতেঃ ॥১০২ 

সকৌপীন চীর-চীবরবসন (সন্ন্যাসিগণের পরিহিত 
জীর্ণবন্্ ) পরিধান করিয়া তিনবেলা তিনবার স্নান করত 

ব্রতী হুইয়া পবিত্র হইবে ।৯৭ 

নয়নযুগল সংযত রাখিয়৷ শাস্তভাবে ছত্র ও পাছুকা- 

বজিত হইয়া বিচরণ করিবে এবং “আমি ব্রহ্গীহত্যাকারী” 
এই বাক্য সর্ব বলিবে 1৯৮ 

বৃষ-সহিত বিংশতিসংখ্যক গে! দক্ষিণা-্বরূপ প্রদান 
করিবে। এই বিংশতিসংখ্যক গে ত্রাঙ্ষণকে নিবেদন 

করত রাজ*সমীপে উপস্থিত হইয়া “আমি পবিভ্র 
হইয়ীছি” এই কথা বলিবে।৯৯ 

পূর্বোক্ত অপরাধের এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত কথিত 

হইয়াছে । ব্রাক্ষণগণের অনুগ্রহ লাভ করিলে তীর্ঘগমন 

ও শত গোদাঁন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে_ এই বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নাই । অশ্বমেধ-যজ্ঞের অবভূথ অর্থাৎ 

যক্জান্ত স্নান করিলে শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ।১০ ০-১ 

অথব। রাজার নিকটে বলিয়া তদ্বার। সংশোধিত 

হইয়া পবিত্র হইবে। মহীপতির নিকটে সমস্ত 

মহাপাপের কথা বলিলে, তিনি পাপীর কথা শুনিয়া 
পাঁপানুসারে দগ্ডবিধান করিবেন, অন্থাথা তিনি তত্তুলা 

পাপী হইবেন। পথিমধ্যে খেদম্যুক্ত ও রোগার্ভাজ 



১৩৩ 

নিষ্কৃতিং তদিগরা দগ্াদন্যথ! তেহপি তশুসমাঃ | 

রোগার্তাঙ্গং দ্বিজং বাপি মার্গে খেদসমন্গিতম্ ॥ 
দৃষ্ট। কৃত! নিরাতন্বং ব্রন্া্ঃ শুদ্ধিমাগু,য়াণ ॥৯০৩ 
অসংখ্যাতং ধনং দত্ব! বিপ্রেভ্যো বাপি শুধ্যতি। 

অরণ্যে নির্জনে জণ্ত। শুধ্যেদ বৈ বেদসংহিতাম্ ॥১০৪ 

স্ুরাঁপস্থ প্রবক্ষ্যামি নিষ্কৃতিং শ্রোতুমর্থ । 
হরাপস্ত স্থরাং তণ্তাং পযো বা জলমেব বা ॥৯০৫ 

তণ্তং গোমুব্রমাজ্যং ব৷ মুতঃ পীত্বা বিশুধ্যতি | 

জী বা চৈলবাসী বা! ব্রহ্মহত্যাব্রতঞ্চরে ॥১০৬ 
য্যজ্ঞানাৎ পিবেদ্ বিপ্রো দ্বিজাতি্বা! স্থরাং পুনঃ । 
পুনঃ সংস্কারকরণাচ্ছুধ্যেদাহ পরাশরঃ ॥১০৭ 

স্তেঘং কৃত্ব। শুব্্ণস্য শুদ্ধ্যৈ সর্বং দ্বিজাতয়ে | 
সমর্্যং মুললং বাজছে খ্যাপয়ে স্তেষকর্মকৃ ॥১০৮ 

(৬৩০ পপ (এ+ সা 

দ্বিজকে দেখিয়া তাহার রোগ-যন্ত্রণার অবসান ঘটাইতে 
পারিলে ব্রদ্মহত্যাকারী শুদ্ধিলাভ করে ।১০২-৩ 

অথবা! বিপ্রগণকে অসংখ্য ধন দান করিয়া শুদ্ধিলাঁভ 

করিবে। নিঞ্ন অরণ্যে বেদসংহিতা জপ করিয়াও 

শুদ্ধিলাভ করিবে 1১০৪ 

স্থরাপানকারীর নিষ্ৃতির উপায় বলিতেছি, শ্রবণ 

কর। স্ুরাপানকারী সুরা, দুগ্ধ, জল, গোমূত্র ও ঘ্ৃত 
ইহাদের ঘে কোন একটি উত্তপ্ত করিয়া পান করত মৃত্যু- 

বরণ করিলে বিশুদ্ধ হইবে ।১০৫ 

অজ্ঞানতাবশতঃ কোনও বিপ্র বা দ্বিজ যদি পুনরায় 
হবরাপান করে, তাহ হইলে সে জটাধারণপূবক অথবা 

নিকৃষটস্থানে বসবাস করত ব্রদ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্তির 
জন্য শান্তে যে ত্রতাচরণ বিহিত আছে, তাহা করিবে 

এবং পুনরায় সংক্ষার-কর্মীনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে 

_-ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন ।১*৬-৭ 
চোর স্বর্ণ চুরি করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্তির 

জন্য ব্রাক্ষণকে ততসমস্ত সমর্পণ করত স্বীয় দুক্ার্য্যের 

কখ। রাজাকে জানাইবেন। মুসল, উভয়দিক্ তীক্ষ 

শক্তি, লৌহনিগিত দণ্ড ও খদির-কাষ্ঠনিমিত লগুড় 
ইহাদের যে কোনও একটি দ্বার! রাজা তাহাকে আঘাত 

আর্য-শাজু 

শক্তিং চোভয় তস্তীক্ষারীয়র্ণং দর্ডমেব চ। 
খাদিরং লগুড়ং বাপি হন্যাদদেকেন তং নৃপঃ ॥১০৯ 

জীবন্নপি ভবেস্ছদ্ধো মুক্তো বা তেন পাপুনা। 
দ্বৃতশ্চে প্রেত্য সংশুধ্যেদিতি পরাশরোহব্রবী ॥১১০ 
অয়ঃপ্রতিকৃতিং কৃত্ব। বহ্ছিবর্ণাঞ্চ তাং ধমেশ। 

গুবঙ্গনাগমং তম্তাং লোহমধ্যাং তু শায়য়েত ॥১১১ 

রূষণে পুনরুত্কৃত্য নৈখ ত্যামুণ্ত্থজেতনুম্ | 
নমঃ শুদ্ধিমাপ্পোতি নান্যতস্তস্ত নিষ্কৃতি; ॥১১২ 

সংবসরঞ্চরে কৃচ্ছং প্রাজাপত্যমথাপি বা। 
চান্দ্রায়ণং চরেদ্ বাপি ত্রীম্মাসান্ নিয়তেক্দ্িয়ঃ ॥১১৩ 

ব্রতে তু ক্রিয়মাণে বৈ বিপত্তি স্তাৎ কথঞ্চন। 
স মৃতোহপি ভবেচ্ছুদ্ধ ইতি ধর্মবিনির্ণয়ঃ ॥১১৪ 

অনিদিক্টস্ত পাপস্ত তথোপপাতকম্া চ। 
তচ্ছৃধ্যৈ পাবনং কুর্ধ্যাচ্চান্দ্রং ব্রতং সমাহিতঃ ॥১১৫ 

পন লাস্পিপপপ শরণ সত ১ 

করিবেন। পরাশর-মুনি বলিয়াছেন যে, সেই পাপী 

জীবিত থাকিলে পাপযুক্ত হইয়া শুদ্ধ হইবে আর তাহার 
মৃত্যু হইলেও ন্দর্গে গমন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে ।১০৮-১০ 

গুরুপত্বীগামীর জন্য একটি লৌহ্ময়ী প্রতিকৃতি প্রস্তুত 

করিয়া তাহা অগিতে উত্তপ্ত করিবে । সেই লৌহ্ময়ী 
প্রতিকৃতি উত্তাপে অগ্রির ন্যায় রক্তবর্ণ ধারণ করিলে 

তাহাতে গুরুপত্বীগামীকে শয়ন করাইবে এবং তাহার 
বৃষণদ্ধয় ( অগুকোষদ্বয়) ছেদন করিয়া নৈথতকোণে দগ্ধ 
তনু ফেলিয়া দিবে ; মৃত্যুতেই তাহার শুদ্ধি, আর অন্য- 

কোন উপায়ে তাহার নিষ্কৃতি নাই ।১১১-১২ 

অথব! সংবতৎসর যাবৎ কৃচ্ছ, প্রাজাঁপত্য-ব্রত করিবে । 

অথবা মাসত্রয়ব্যাপী সংযতেন্দ্রিয় হইয়া চান্দ্রীয়ণ ব্রতা চরণ 

করিবে । ব্রত আচরণ অবস্থায় যদি কোনও প্রকারে 

তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে মৃত হইয়াও শূত্রত্ব প্রাপ্ত 
হইবে, ইহাই শাঞ্সকারগণ নিশ্চয় করিয়াছেন ।১১৩-১৪ 

অনির্দিষ্ট পাপ ও উপপাতকেন শুদ্ধির জন্য সমাহিত- 
চিত্তে পবিব্রতাসম্পাদক চাক্দ্রায়ণ ব্রত করিবে । অথবা 

একমাসকাল ছুগ্ধপান করিয়া অবস্থান করিবে । অথবা 
পরাক ব্রতাচরণ করিবে। অনির্দিষ্ট পাপের ইহাই 
শুদ্ধি উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে ।১১৫-১৬ 



বৃহতপরাশর-স্থৃতিঃ 

তিষ্ঠেম্মাসং পয়োহুশিত্বা পরাকং ব! চরেদ্ ব্রতমৃ। 
অনির্নিষস্ত পাপস্থয শুদ্ধিরেষা প্রকীতিতা ॥১১৬ 

ব্রাঙ্ণঃ ক্ষত্রিয়ং হত্বা গবাং দদ্যাৎ সহতঅ্রকমৃ। 
বষেণৈকেন সংযুক্তং পাপাদন্মীৎ প্রমুচ্যতে ॥১১৭ 
ত্রীণি বর্গাণি শুদ্ধযর্থং ব্রহ্মপ্রশ্থয ব্রতঞ্চরেত। 

চান্্রায়ণানি বা ত্রীণি কৃচ্ছাণি ভ্রীণি বাচরেৎ ॥৯১৮ 
বৈশ্যং হত্বা দ্বিজশ্চৈবমব্দমেকং ব্রতং চরে । 
গবাং হোকশতং দগ্যাচ্চরেক্চান্দ্রায়ণানি চ ॥১১৯ 

কুচ্ছাণি ত্রীণি বা কু্যাদ্ বচনাদ্ বিছুষামসৌ । 

যে হন্ত্যুরপ্রভুষ্টাং স্ত্রীং চাতুবর্ণাং দ্বিজাতয়ঃ | 
শূদ্রহত্যা-ব্রতং তে তু চরন্তঃ শুদ্ধিমাপু,যুঃ ॥১২০ 

শদ্রাং যে চান্ুলোম্যেন নিহস্ত্যব্যাভিচারিণীম্ । 
মুনয়ঃ শুদ্ধিমিচ্ছন্তি চন্দ্রব্রতেন কেচন ॥৯২১ 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে বধ করিয়া একটি বৃষের সহিত 

সহস্রগোদান করত এ পাপ হইতে যুক্তিলাভ করে। 
ব্রদ্মহত্যা পাঁতক হইতে মুক্তির জন্য যে ব্রত বিহিত 

আছে, ত্রিবর্ণঈই তৎপাপশুদ্ধির জন্য তাহার অনুষ্ঠান 

করিবে ; অথবা ত্রিচান্দ্রায়ণ-ব্রত কিংবা তিনটি প্রাজাপত্য 
করিবে ।১১৭-১৮ 

বৈশ্যকে হত্যা! করিয়া দ্বিজ একবর্ষব্যাপী ব্রতীচরণ 

করিবে এবং একশত গোদান ও তিনটি চান্দ্ায়ণ-ব্রত 
করিবে, অথবা বিদ্বম্মগুলীর উপদেশানুসারে তিনটি 

প্রাজাপত্য করিবে । যে সকল দ্বিজাতি অপ্রদুষ্টা 

চতূরবর্ণায়া স্ত্রী বধ করে, তাহারা যে ব্রতের আচরণে 
শূদ্রহত্যাজনিত পাপের শুদ্ধি হয়, সেই ব্রতাচরণ করিয়া 

শুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ।১১৯-২০ 

অন্ুলোম-ক্রমে অব্যভিচারিণী শুত্রাকে যাহারা বধ 
করে, তাহার! চান্দ্রায়ণ-ব্রত করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে-_ 

কোন কোনও মুনি এইরূপ বলেন ।১২১ 
ব্রাহ্মণাদিগণ ব্যভিচার-দৌষছুষ্ট। স্্রীগণকে বধ করিয়া 

যথাক্রমে সতিল ধেনু, ছাগ ও মেষ দান করত শুদ্ধিলাভ 

করিবে ।১২২ 

পুরুষ সাধ্বী-নারীহত্য। করিয়া সুত্র গোদান করত 

১৮ 

১৩৭ 

ব্যভিচারাত্ত, তে হত্বা৷ যোষিতে। ব্রাক্মণাদয়ঃ | 
তিলধেনুং বস্তমবিং ক্রমান্দহ্যবিশুদ্ধয়ে ॥১২২ 

সাধ্বীনান্ত নরে! দত্ব। গবাং চৈব লহ কম্ । 
চীর্ণেন শুদ্ধিমাপ্পোতি যোষাহত্যা-ব্রতঞ্চরেহ ॥১২৩ 

অথ গোস্বস্ত বক্ষ্যামি নিক্কৃতিং শ্রোতুমর্থ | 

যথা! ঘথ৷ বিপত্তি গ্তাদ্ গবাং তথোপপদ্যতে ॥১২৪ 

গোঘাতী পঞ্চগব্যাশী গোষ্ঠশায়ী চ গোনুগঃ। 

মাসমেকং ব্রতং চীত্ব্খ গো প্রদ্দানেন শুধ্যতি ॥১২৫ 

একপাদে তু লোমানি দ্বয়ে শ্মশ্রগনিকৃন্তনম্ । 
পাদত্রয়ে শিখাবর্জং সশিখং তু নিপাতনে ॥১২৬ 

সশিখং বপনং কৃত্ব! দ্বিসন্ধ্যমবগাহনম্ । 

গবাং মধ্যে বসেদ্ রত্রৌ দিবা গাঃ সমনুব্রজেৎ ॥১২৭ 

তিস্তীভিণ্চ তিষ্ঠেত ব্রজন্তীভিঃ সহ ব্রজে। 

নারীহত্যা-জনিত ব্রতাচরণ করিবে । এইরূপ করিলে 

পুরুষ সাধবী-নারীহত্যা-জনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ 
করিয়া শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ।১২৩ 

(হে খধিগণ!) অন্তর গোহত্যাকারীর মুক্তির 
উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ষে প্রকারে গো 

সমূহের মৃত্যু হইলে যাহা যাহা! করণীয়, তাহা আমার 
বাক্য দ্বার! উপপন্ন হইবে 1১২৪ 

গোঘাতী ব্যক্তি একমাস যাব পঞ্চগব্য-ভোজন, 

ৰ গোষ্ঠে শয়ন এবং গোর পশ্চাদ্গমন করত গোদান 
| করিয়া শুদ্ধিলীভ করিবে 1১২৫ 

পাপী একপাদ-ব্রতাচরণকালে তাহার নিজের 

শরীরের লোমরাশি-ছেদন, দ্বিপা দ-ব্রতাচরণে শ্শ্রু; ছেদন, 

পাদত্রয়ে শিখাবজিত মুণ্ডন এবং গো-বিনাশপাপের ক্ষয়- 

নিমিত্তক ব্রতাচরণে শিখা-সহিত মন্তক-মুণগ্ডন করিবে । 
শিখা-সহিত যুগ্ন করিয়া প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায় অবগাহন 
করিবে । গো-সকলের মধ্যে রাত্রিতে বাঁস করিবে এবং 

দিবাভাগে গোসকলের পম্চা পশ্চা গমন করিবে । 

গোসকল যখন দীড়াইয়। থাকিবে, তখন সেখানে 

দড়াইয়া থাকিবে । আবার যখন গমন করিবে, তখন 

তাহাদের সহিত গমন করিবে । যখন গোসকল জলপান 



১৩৮ 

পিবস্তীভিঃ পিবেতোয়ং নংবিশস্তীভিশ্চ 
ংবিশেৎ ॥১২৮ 

শঙ্গ-কর্ণাদিসংযুক্তং চর্মোৎকৃত্য তদারৃতঃ | 
বিপ্রোকঃস্্ চরেত্তিক্ষাং স্বকর্ম খ্যাপয়ন্ ব্রতী ॥১২৯ 

গোত্স্ত দেহি মে ভিক্ষামিতি বাচমুদীরয়েশ। 
মাসমেকং ব্রতং কৃত্বা গোপ্রদানেন শুধ্যতি ॥১৩০ 

চৌর-ব্যান্্রাদিকেভ্যশ্চ সহ প্রাণৈঃ সমুদ্ধরেহ | 
গর্ত-প্রপাত-পক্কাচ্চ তথান্যদপকারতঃ ॥ ১৩১ 

ভোজয়েদ্ ব্রাক্মণান্ পশ্চাণ পুষ্প-ধুপার্দিপূর্বকম্। 

দদ্যাদ্ গাঞ্চ বৃষঞ্ধেকং ততঃ শুধ্যতি কিল্দিযা ॥১৩২ 
মুনয়ঃ কেচিদিচ্ছস্তি বিচিত্রান্্র বিপত্তিষু। 
যথাসম্ভবতস্তাস্থ প্রথক্ পৃথগ, বিনিষ্কতিম্ ॥১৩৩ 

শন্্-বন্ত্রাশা-সৃ পিগু-যস্টি-মুষ্টি-প্রধাবনমূ। 
যোক্তেণ তারণং রোধে বন্ধনং বিছ্যুদগ্নয়ঃ ॥১৩৪ 

করিবে, তখন তাহাদের সহিত জলপান করিবে। 

গোসকল উপবেশন করিলে উপবেশন করিবে ।১২৬১৮ 

ব্রতী-ব্যক্তি হত গরুর শূঙ্গ-কর্ণাদিসংযুক্ত চর্ম কতিত 
করিয়া তাহার দ্বার! স্দসীয় দেহ আবুত করত বিপ্রগণের 

গৃহে স্বীয় গোহত্যারূপ ছ্ষর্মের কথা বলিয়া ভিক্ষাচরণ 

করিবে। “আমি গোহত্যাকারী, আমাঁকে ভিক্ষা! দান 

করুন” এই কথা বলিবে। এইকপভাবে একমীসকাল 

ব্রত করিয়া গো-প্রদানানস্তর বিশুদ্ধ হইবে ।১২৯-৩০ 

চৌর ও ব্যাত্রাদি হইতে ভয়ে গর্ভে পতিত হইলে, 

উচ্চস্তান হইতে নিপতিত ও পক্ষে নিপতিত হইলে 

তাঁহা হইতে এবং অন্যবিধ অপকাঁর হইতে গো- 

সকলকে জীবস্ত অবস্থায় উদ্ধার করিবে । অতঃপর 

্রাঙ্ষণগ্ণকে পুষ্প-ধুপাদি দ্বারা অগ্রে অর্চনা করত 

ভোজন করাইবে এবং একটি গে ও একটি বৃষ দান 

করিয়া পাপ হইতে শুদ্ধিলাভ করিবে ।১৩১-৩২ 

বিবিধপ্রকারে গোনিধন হইলে সেই সেই অবস্থায় 

খথাসম্তভব পৃথক পৃথক মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিবে 
ইহা! কোনও কোনও মুনিগণ বলিয়া থাকেন 1১৩৩ 

শঙ্কা, বস্ত্র, প্রস্তরখণ্ড, মৃশপিগ্ড (মাটির ঢেলা ), 

আধ্য-শাস্র 

গ্রহ-পঙ্-প্রপাতশ্চ বন্ধ-ব্যাত্রাদিভক্ষণম্। 
ক্ষুক্দুড. রোগচিকিৎসা চ তথাহতিদোহ-বাহনে ॥১৩৫ 

মৃত্যুস্থানানি চৈতানি গবামতি প্রধাবনমৃ। 

প্রব্রয়াৎ পৃথগেতেষু প্রায়শ্চিত্তং পরাশরঃ ॥১৩৬ 

উপেক্ষণঞ্চ পন্কাদে। তথোপবিষভক্ষণে | 
বক্ষ্যমাণক্রমে গৈতচ্ছ ণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ ॥১৩৭ 
শান্ত্রেণ ত্রীণি কৃচ্ছাণি তদরধং বা সমাচরেত | 

অশ্মনা দ্বে চরে কৃচ্ছে, মুৎপিণ্ডেনাপি 
কৃচ্ছকম্ ॥১৩৮ 

যষ্ট্যাঘাতে চরে, কৃচ্ছে+ সাক্ষান্মুষ্ট্যা তু তচ্চরেও । 
যোক্তেণ পাদমেকন্ত তারণে পাদমেব চ ॥১৩৯ 
রোধনে কৃচ্ছপাদে দ্ধে কৃচ্ছমেকন্ত বন্ধনে | 
কুপপাতে চরে কৃচ্ছ,মর্ধং বাঁপ্যাং সমাচরে ॥১৪০ 
গোশকু্পিগুঘ।তে চ প্রাজাপত্যং চরেদ্ দ্বিজঃ | 

য্টি ও মুষ্টির দ্বারা আঘাঁত, বিশেষভাবে “দাড়ান, 

যোক্, (জোঁয়াল-বন্ধানের রজ্জ,) দ্বারা তীাঁড়ন, 

গতিরোধ, বন্ধন, বিছ্যুৎ। অগ্নি, গো-গ্রহণ সময়ে গঞ্জে 

পতন, বদ্ধ অবস্থায় ব)াম্রাদি কতৃক ভক্ষণ, ক্ষুধা, তৃষা, 

রোগ-চিকিৎসা, প্রচুর পরিমাণে ছুপ্ধ-দোহন, ভারীদ্রবা 

বহন করান ও অত্যন্ত দৌড়ান এইগুলি গোসমুহের 
মুত্র কারণ। কথিত কারণসমূহে গোগণের মতা 

সংঘটিত হইলে পৃথক্ পৃথগ ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিবে__ 
ইহা! পরাশর মুনি বলিয়াছেন। পক্কাদিতে নিপতিত 

গো-রক্ষাঁয় উপেক্ষা-প্রদর্শন এবং বিষভক্ষণে প্রবৃত্ত গোকে 
নিবৃত্তকরণে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে বক্ষ্যমাণক্রমে 

প্রায়শ্চিন্ত করিয়া বিশুদ্ধ হইবে। হে দ্বিজসত্তমগণ! 

সেই প্রায়শ্চিত্তবিধি শ্রবণ করুন ।১৩৪-৩৭ 

শশ্মাঘাতে গরুর মৃত্যু হইলে কৃচ্ছ-্রয় বা তদধ, 
প্রস্তর বারা মৃত্যু হইলে কৃচ্ছ,দয়, মৃত্পিগু দ্বারা হইলে 
একটি কৃচ্ছ; যষ্টির আঘাতে হইলে কৃচ্ছ-দ্য়, সাক্ষাদ্ভাঁবে 
মুষ্ট্যাঘাতে মৃত্যু হইলে কৃচ্ছ-ছয়, যোক্তু, দ্বারা একপাদ, 
তাড়ন কন্পিলে যথোক্ত প্রায়শ্চিন্তের একপাদ, 

গতিরোধ করিলে প্রীয়শ্চিন্তের দ্বিপাদ, বন্ধনে 



বৃহত পরাশর-স্মৃতিঃ 

ক্ষুভূড-রোগচিকিৎসান্ কৃচ্ছ,মুণ্প্রেক্ষণে 
চরে ॥৯৪১ 

পতিতাং পঙ্কলগ্নাং বা অবলিপ্তীঞ্চ ঘে! নরঃ | 

স্বস্থা চান্যস্থ চোপেক্ষ্য সাধ কৃচ্ছ,ং চরেচ্ছুচিঃ 0১৪২ 
একা চেদ্ বনুভির্বদ্ধ! ক্ষে(ড়িতা চেম্মিয়েত গৌঃ। 
পাদং পাদং চবেযুন্ডে ইতি পরাশরোহব্রবীহ ॥১৪৩ 
স্ববন্ধাং যেইবলিপ্তাঙ্গাং পশ্যান্তো নোপকুর্বতে | 
ঘাতনোৎ প্রেক্ষণং প্রোক্তং চরেয়ুস্ডে ব্রতং 

নরাঃ ॥১৪৪ 

যা গতাঁদৌ বিপছ্েত ক্ষেড়িতা সম্প্রপত্য বা। 
পাদ-ক্ষেড়িতয়োরুক্তং তকত ব্রতমাচরেশ ॥১৪৫ 

প্রবন্ধ! রজ্জ,দোষেণ গোবিপগ্েত যন্য সঃ 

ব্রতপাদং চরেচ্ছুদ্ধযে কিঞ্চিদ্দগ্তাচ্চ দক্ষিণাম্।১৪৬ 

একপাদ, কূপে নিপতিত হইলে কৃচ্ছ.., বাপীতে পতিত 
হইলে কুচ্ছশর্ধ এবং গোময়-পিগাঘাতে প্রাজাপত্য 

আচরণ করিবে । ক্ষুধা) তৃষ্ণা) রোঁগ-চিকিগসা ও 

উতপ্রেক্ষণে কুচ্ছ_ব্রতাচরণ করিবে । যেনর নিজের 

বা অন্যের গরুকে পঙ্কে পতিত, পঙ্কলগ্ন বা পঙ্কীবলিগু 

দেখিয়া! উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়, সে সার্ধ কৃচ্ছ_- 

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুচি হইবে 1১৩৮-৪২ 

একটি গরু যদি বন্ধ ব্যক্তি দ্বারা আবদ্ধ হইয়া 
খেল! করিতে করিতে মৃত হয়, তাহ! হইলে তাহারা 

সকলে একপাদ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে--ইহা 

পরাশর-মুনি বলিয়াছেন ।১৪৩ 

অঙ্গ বলিষ্ঠ নয় এইরূপ গোকে (যন্ত্রণাদায়ক ) দুঢ- 
বন্ধনে আবদ্ধ দেখিয়া যাহারা! তাহাকে মৌচন করিতে 

সাহাধ্য করে না, তাহারা ঘাতন ও উৎপ্রেক্ষণ-বিহিত 

ব্রতাচরণ করিবে । যদি গে! জ্রীড়া করিতে করিতে 

অথবা গর্ভাদিতে সম্যগ রূপে নিপতিত হইয়া মৃত্যাপ্রাপ্ত 
হয় তাহা হইলে গোস্বামী একপাদ প্রায়শ্চিত্ত ও 

ক্রীড়ারত অবস্থায় হৃত হইলে সেই পাঁপক্ষয়ের বিহিত 
প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে 1১৪৪-৪৫ 

যাহার গরু রজ্জ,"দৌষে বন্ধ অবস্থায় মৃত্যুপ্রীপ্ত হয়, 

১৩৬ 

যো গামপালয়ন্ ছুহাদতি বা! বাহুয়েদ্ বুষমৃ। 
যদি ভ্িয়েত তদ্দোষাত্তদা কৃচ্ছাধ মাচরেশু ॥১৪৭ 
ঘানং যো৷ ন ক্ষুধার্তন্ তৃষাতন্য নব! জলমৃ। 
স্বীকৃতম্ত ন চেন্দ্যাৎ স তৎপাদব্রতং চরে ॥১৪৮ 
যা তু বদ্ধ! চিকিওসার্থং বিশল্যকরণায় চ। 
ওষপাদি প্রদানায় বিপত্তৌ নাস্তি পাতকম্ ॥১৪৯ 

বিছ্যুৎপাতাদি-দাহাভ্যাং কুণুস্ত পতনাদিভিঃ। 
গোভিবিপত্তিমাপক্লৈস্তত্র দোষো ন বিদ্যাতে ॥৯৫০ 
পালয়ন্ পশ্যতোহরণ্যে গৌস্ত ব্যাত্রাদিভির্থত৷ | 
অকুর্বতঃ প্রতীকারং কৃচ্ছার্ধং তস্য পাবনম্ ॥১৫১ 
শৃ্বন্ শৃন্যেষু পালেষু তথান্যারণ্যগামিষু। 
পালে সংভাষযত্যুচ্চৈরথন্যাত্ত্র ন দোষভাক ॥১৫২ 
গভিণী গর্ভশল্যা তু তদ্গভ তু বিশল্যতঃ। 
যদ্থুতো গৌবিপগ্ভেত তত্র দোষে ন বিদ্াতে ॥১৫৩ 

সে ব্যক্তি শুদ্ধির জন্য যথোক্ত ত্রতের একপাদ ব্রত 

আচরণ করিবে এবং কিঞ্চিৎ দক্ষিণ] দিবে 1১৪৬ 

যে ব্যক্তি গো-পালন না করিয়া দোহন করে অথবা 

বৃুষকে অতিভার দ্রব্য বহন করায় এবং সেই দোষে ষদি 
গরুর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কৃচ্ছণীর্ধ ব্রতাঁচরণ করিবে। 
কুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও “পালন করিব” বলিয়া গুহীত গরুকে 

যেতৃণ ও জল ন] দেয়, লে যথোক্ত ব্রতের একপাদ 

ব্রতাঁচরণ করিবে ।১৪৭-৪৮ 

যেস্থলে চিকিৎসা, অক্দ্রোপচার ও ওধষধার্দি প্রদানের 

জন্য বদ্ধ অবস্থায় গে মৃত্যুযুখে পতিত হয়, সেইন্থলে 

তাহার রক্ষকের কোনও পাপ নাই ।১৪৯ 

বিছ্যতপাতাদি, অগ্মিদাহ ও কুণ্ডে পতন ইত্যাদি 

দ্বারা গে! মৃত্্যমুখে পতিত হইলে রক্ষক দৌষভাগী 

হয় না।১৫০ 

অরণ্যে গোচারণ করিবার সময়ে ব্যান্্াদি কর্তৃক 
আক্রান্ত গোকে নিহত হইতে দেখিয়া ষর্দি কেহ তাহার 

প্রতীকার না করে, তাহ! হইলে সে কচ্ছীর্ধ ব্রত পালন 

করিলে এ পাপ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া পবিত্রতা লাভ 
করিবে 1১৫১ 

গোঁকে পাঁলকশুন্ অথবা! অন্য অরণ্যগামী হইতে 



১৪৭ 

গভ'ন্ত পাতনে পাদং দো পাদ গাত্রসস্তবে। 
পাদোনং ব্রতমাচষ্টে হত্ব! গর্ভমচেতনম্ ॥১৫৪ 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গভূতেন তদ্গভে” চেতনান্গিতে ৷ 
গ্বিগুণং গোব্রতং কুরয্যাদেষ! গোত্বস্ নিষ্কৃতিঃ ॥১৫৫ 

বন্তরাহ্যুজ্রাসনে গৌশ্চ গলদামকদোষতঃ। 
পাদযোর্বন্ধনে চৈব পাদোনং ব্রতমাচরে্ ॥১৫৬ 

ঘণ্টাভরণদোষেণ গৌশ্চেদ্ বন্ধমবাপ্রয়াণ। 
চরেদধ'ং ব্রতং তত্র ভূষণার্থঞ্চ যণ্তকৃতম্ ॥১৫৭ 
গোবিপত্তি-বধাশঙ্কী কুরধ্যাদ যো৷ নৈব নিষ্ষতিম্ 
স তদেগারোমতুল্যানি নরকাণ্যাবিশেৎ সমাঃ ॥১৫৮ 

দেখিয়া তাহার পালককে তৎসম্বন্ধে অবহিত করিবার পর 

সেই পালক গরুকে প্রতিনিকৃত্ত করিবার জন্য যদি উচ্চৈঃ- 
স্বরে ডাক দেয় এবং তাহাতেও যদি সেই গরু ফিরিয়। 

না আসে, তারপর কোন কারণে হত হয়, তাহা হইলে 

সেই পালক দৌ'ষভাগী হইবে ন11১৫২ 
গভিনী গো ( গর্ভ-নিঃসরণের জন্য) অস্ত্রোপচার 

যোগ্যা হইলে তাহার গর্ডে যত্বপূর্বক অস্ত্রোপচার করা 
সত্বেও যদি গে! মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্র 

চিকিত্সক দোষভাগী হয় না।১৫৩ 

গভিণী-গোর গর্ভপাত ঘটাইলে পাদব্রত, গর্ভস্থ 

শীবকের শরীর-গঠনের পর তদবস্থায় গর্ভপাত ঘটাঁইলে 

পাঁদছ্বয় ব্রত এবং অচেতন গর্ভ নস্ট করিলে পাদোন-ব্রত 
আচরণ করিবে । গো-গর্ভস্ব শাবক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট 

হইয়া চেতনাম্থিত হইলে দ্বিগুণ গো-ব্রতাচরণ করিবে-_ 
ইহাই গোহতার পপ হইতে নিক্গতির উপায় ।১৫৪-৫৫ 

বন্তাদি দ্বারা গরুর ত্রীস জন্মাইলে অথবা গলরজ্জ, 

দ্বারা দুঃখ জন্মাইলে অথবা পাদছয়ের বন্ধন করিলে 
পাঁদেন ব্রতাঁচরণ করিবে 1১৫৬ 

গরুর গলদেশে অলঙ্কারারে৫ে ব্যবহৃত ঘন্টীভরণবন্ধন 
করিবার রজ্ভ, দ্বারা যদি গরু বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হয়, 
তাহ! হইলে অর্ধকৃচ্ছ, ত্রতাচরণ করিবে 1১৫৭ 

” গো-বিনাশী ও তদ্বিনাশোগামকারী ব্যক্তি ষদি শাস্ত- 

বিহিত নিষ্কৃতির উপায় অবলম্বন না করে, তাহ হইলে 

আধ্য-শান্গ 

ষঃ স্বাত্ব৷ পাপসম্ভীতো বিপ্রারাধনতগ্পরঃ | 
তথত্তাং নিফতিং কৃর্য্যাদ্ গতৈনাঃ লোহশ্মুতে 

শুভম্ ॥১৫৯ 
অন্যৎপ্রাণিবধস্তাথ প্রবঙ্ষ্যামি বিশোধনম্। 
গজাদিবধ শুদ্ধ্যর৫থং যদ্ব তং যা চ দক্ষিণ] ॥১৬৩ 

হন্তিনং তুরগং হত্বা বূধষভং খরমেব চ। 
বুধান্যং বা শতগুণং ধনং দগ্যাদ যথাক্রমম্ ॥৯৬১ 

ক্ষণাদ্ গোনিজ্রয়ং কৃত্বা পরগোবধকুম্নরঃ 
ত্যাথ নিক্ষতিং কুর্য্যাদ্ বধশুদ্ধিমপেক্ষয়া ॥১৬২ 
ংসং শ্েনং কপিং গৃপ্বং জল-স্থলশিখগ্ডিনম্ । 

ভাগঞ্চ হত্বা স্যর্গাকঃ শুদ্ধ্যে দেয়াঃ পৃথক্ পৃথক ॥১৬৩ 

সেই গরুর যতগুলি লোম আছে, সে ব্যক্তি তত 

বসর নরকে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে । গোবধ-জনিতপাপে 

সম্যগভীত হইয়া যে ব্যক্তি ম্নানান্তে ব্রাহ্মণ-পৃজ করিয়া 
শান্দ্রবিহিত নিষ্কৃতির উপায় অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি 

পাপমুক্ত হইয়া শুভফল লাভ করে ।১৫৮-৫৯ 
অনস্তর অন্যপ্রাণিগণের বধজনিত পাপ হইতে 

নিষ্কৃতির উপীয় বলিব। হস্থী প্রভৃতি প্রাণিগণের বধ- 

জনিত পাপ হইতে বিশুদ্ধির জন্য যেরূপ ব্রত-পালন 

করিতে হইবে এবং যেরূপ দক্ষিণা দিতে হইবে, তাহাই 

এক্ষণে বলা হইতেছে ।১৬০ 

হত্তী, অঙ, বৃষ ও গর্দভ হত্যা করিয়া অন্যা বুষ বা 
শতগুণ ধন যথাক্রমে দান করিবে । পর-গোবধকারী 

নর ক্ষণকালের মধো গোংক্রয় করিয়া গো-বধজনিত 

পাপ হইতে শুদ্দির জন্য নিষ্কৃতির উপায় অবলম্বন 

করিবে । হংস, শ্যেন, বানর, গুধ, জলচর ও স্মলচর 

শিখাবিশিষ্ট পক্ষী ও ভাসপক্ষী বধ করিয়া গুদ্ধির জগ 
পৃথক্ পৃথগ,ভাঁবে গো-দান করিবে ।১৬১-৬৩ 

হংস, সারস ও চক্রাহব-পক্ষী এবং মনু, মদ্গু, কুকুট, 
আটা, পারাবত, ক্রৌঞ্চ ও শুকপক্ষীকে বধ করিয়া 
(দিবসে উপবাসী থাকিয়। ) রাত্রিতে ভোজন করত শুদ্ধ 

হইবে ।১৬৪ 

মেষ ও অজ বধ করিয়া প্রত্যেকের বধ-জনিত 
পাপ হইতে গুদ্ধির জন্য হিজ বুষ-দান করিবে। 



বুহশুপয়াশর-ম্মাতি: ১৪১ 

ংস-দারস-চক্রাহব-ময়ুর-মদ্গু-কুকুটান্। বার্তাকং গৃঞ্জনং জগ্চহহোরাত্রো- 
আটী পারাবত-ক্রৌঞ্চ-শুকহা নক্তভোজনাৎ ॥১৬৪ পোষণাচ্ছুচিঃ ॥১৭০ 

মেষাহজদ্তে! বষং দগ্যাৎ প্রত্যেকং শুদ্ধয়ে দ্বিজঃ | বৃকঞ্চ জন্দুকং হত্বা! তরক্ষর্ষে। তথা দ্বিজঃ | 
ত্রিরাত্রোপোষিতঃ শুধ্যেত্তিল প্রস্থপ্রদানতঃ ॥১৭১ 

দ্বিজঃ শাখামুগং হত্ব। সিংহং চিত্রকমেব চ। 
কৃত্বা সপ্তোপবাসান্ স দগ্যাদ্ ব্রাঙ্ণভোজনম্ ॥১৭২ 
মহিযোষ্ট্র-গজাহশ্বানাং হত্বা চান্যতমং দ্বিজঃ | 

মনীষিণো বদস্ত্যেনাং প্রাণিনাং বধনিক্কতিম্ ॥১৬৫ 
ক্রৌঞ্চ-পারদ-হংসাদি-শিখি-সারস-কুকুটান্। 
শুক-টিট্রিভদংঘান্ধো নক্তাশী বকহা শুচিঃ ॥১৬৬ 
পারাবত-কপোতত্ব-সারি-তিভির-চাষহা | ্রিঃ স্্াত্বা চোপবাসেন শুদ্ধ? স্যাদ্ দ্বিজপুজনাৎ ॥১৭৩ 
্রিসন্ধ্যাস্তর্জলে প্রাণানায়ম্য স্থাচ্ছুচিন্বিজঃ ॥১৬৭ বরাহং যদি বা রোহং হন্ব! মুগমকামতঃ। 
কাকং গৃপ্রপ্ শ্েনঞ্চ অন্যং ক্রব্যাদপক্ষিণম্ | অফালকৃষ্টভোজী সন্ নক্তেনৈকেন শুধ্যতি ॥১৭৪ 
হত্বা স্তাছুপবাসেন শুদ্ধিমাহ পরাশরঃ ॥১৬৮ অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি অস্পৃশ্যাম্পর্শনাদিষু | 

মার্জার-মুষিকং সর্পং হত্বাহজগর-ডিগ্ডিভে৷ অভক্ষ্যভক্ষণাদো চ নিক্কুতিং শ্রোতুমর্থথ ॥১৭৫ 
শর্করাভোজনং দণ্ডমায়সঞ্চ দদন্ শুচিঃ ॥৯৬৯ উদক্যা ্রাহ্মণী স্পষ্টা মাতগ্গপতিতেন চ। 
মেষঞ্চ শশকং গোধাং হত্বা কৃর্মঞ্চ শল্লকম্। চান্দ্রায়ণেন শুধ্যেত দ্বিজানাং ভোজনেন চ ॥১৭৬ 

প্রীণিগণের বধজনিত পাপ হইতে নিক্তির জন্য ্রিরাঁত্র উপবাঁন করত একগ্রস্থ তিল প্রদান করিলে শুচি 

মনীষিগণ এইরূপ উপায় অবলম্গন করিতে বলিয়াছেন । হইবে 1১৭১ 
১৬৫ বানর, সিংহ ও চিতাবাঘ-হত্যাকারী দ্বিজ সপুদিবস 

ক্রৌঞ্চ, সারস, হংস প্রভৃতি, ' ময়ূর, সারস, কুকুট, . উপবাস করিয়া ব্রাঙ্ষণগণকে ভোজনায় ভ্ব্য প্রদান 
শুক, টিট্রিভসঙ্য ও বকহত্যাকারী দিবাঁভাগে উপবাঁসী : করিবে ।১৭২ 
থাকিয়া রাত্রে ভোজন করত পবিত্র হইবে ।১৬৬ ।. মহিষ, উষ্ন, গজ ও অস্থ ইহাদের যে কোনও 

পারাবত, কপোত, সারি, তিত্তির ও নীলক-। একটিকে হত্যা করিয়া থিজ তিনবার স্নান করত উপবাসী 

পক্ষী বধ করিয়া দবিজ তিসন্্যা (প্রীতঃ, মধ্যাহ্ন ও পায়ং) ; হইবে এবং দ্বিজগণকে অর্চনা নম্তর শুদ্ধ হইবে ।১৭৩ 
নেই জলে (যে জলে বধ করা হইয়াছে ) প্রবেশপূর্বক | অকামতঃ যদি বরাহ বা মুগ বধ করে, তাহা হইলে 
প্রীণবায়ু সংঘত রাখিয়া অর্থা প্রীণায়াম করিয়া পবিত্র ; অকধিত ভূমিতে যে সমস্ত শশ্ত উৎপন্ন হয়, একরাত্র 

হইবে। মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন যে, কাক, গুধ, : তাহা ভোজন করিয়া বিশুদ্ধ হইবে ।১৭৪ 

শ্যেন ও মাংসভোজী অম্যপক্ষী বধ করিয়া একাঁহ উপবাস | (হে খষিগণ!) অনস্তর অস্পৃশ্ব-ম্পর্শন ও অভোজ্য- 
করত গুদ্ধিলীভ করিবে 1১৬৭-৬৮ ভোঁজনাদি ব্যাপারে নিষ্কৃতির উপায়-সম্বন্ধে অন্ঞ একটি 

মার্জীর, মুষিক, সর্প, অজগর ও ডিগ্ডিভ বধ করিয়া । কথ! বলিব, তাহা শ্রবণ কর।১৭৫ 
শর্করা-ভোজন ও লৌহনিগ্মিত দণ্ড প্রদান করত শুচি যদি পতিত চণ্ডাল কতৃক রজন্বলা ব্রাহ্মণী স্পৃষ্টা 
হইবে ।১৬৯ | হয়, তাহা হইলে সে চান্দ্রায়ণ-ব্রতানুষ্ঠান করত দ্বিজগণকে 

মেষ, শশক, গোঁধা, কুর্ম ও শজারু বধ করিয়া এবং : ভোজন করাইয়া শুদ্ধিপ্রীপ্ত হইবে ।১৭৬ 
বেগুণ (শ্বেতবেগুণ) ও গাজর ভোজন করিয়া অহোরাতরে । কাপালিকাদি নারী ও অন্ত অগম্যা নারীতে গমন 
উপবাস করিলে শুচি হইবে ।১৭০ ৷ করিয়া বির চান্দরীয়ণ-ব্রতাঁচরণ করত তদ্দিনে ভোজন 

ব্যাত্্র, শ্ুগালঃ নেকড়ে বাঘ ও ভল্লুক বধ করিয়া দ্বিজ | করিয়া শুদ্ধিপ্রাণ্ড হইবে ।১৭৭ 



১৪২ আর্য্য্পাঃ 

কাপালিকাদিকাং নারীং গত্থাহগম্যাং তথা পরাম্। 
ভূক্ত। বিপ্রস্তন্দিনং স্তাচ্ছ,দ্বিঃ চন্দ্রব্রতেন তু ॥১৭৭ 
কামতস্ত দ্বিজঃ কৃর্য্যাছুক্তত্ত্রীগমনং যদি | 
চক্ব্রতদ্বয়ং শুদ্ধ্যৈ প্রাহ পরাশরো মুনিঃ ॥১৬৮ 
ছুপ্ধং সলবণং সক্তুন্ সদুগ্ধান্িশি সামিষান্। 
দন্তচ্ছিন্নান্ সকৃদাস্তান্ পৃথক. পীতজলানি চ ॥১৭৯ 
যোহগ্যাঢুচ্ছিষ্টমাজ্যং তু গীতশেষং জলং পিবেু। 
একৈকশো বিশুদ্ধযর্থং বিপ্রশ্চন্্রব্রতং চরে ॥১৮০ 
বাসাংসি ধাবতো৷ মত্র পতন্তি জলবিন্দবঃ। 
তদপুণ্যং জলস্থানং নরকস্ত শিলাস্তিকম্ ॥১৮১ 

তত্র গীত্বা জলং বিপ্রঃ শ্রান্তভূট. পরিপীড়িতঃ | 
তদেনসে! বিশুদ্ধ্যর্থং কুধ্যাচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্ ॥১৮২ 

নটাং শৈলুষিকীং চৈব রজকীং বেণুবাদিনীম্। 
গত্বা চান্দ্রায়ণং কৃর্ধ্যাত্তথা চর্মোপজীবিনীম্ ॥১৮৩ 

পাছা পাস্তা ীপপাশাপীাস্পদ পাপা পাসে পাস 

গাং নৃপঞ্ৈৈব বৈশ্যঞ্চ শুন্দং বাপ্যনুলোমজম্ | 
ক্ষত্রিয়াদিন্ত্িয়ং গত! বিপ্রশ্চান্্ায়ণং চরেৎ ॥১৮৪ 

্রান্দণামং দদচ্ছদ্রঃ শৃদ্রাননং ব্রাঙ্মণো দদন্। 

দ্বাবপ্যেতাবভোজ্যান্নৌ চরেতাং শশিনো ব্রতম্ ॥১৮৫ 

বিপ্রেণামন্ত্রিতোহবিপ্রঃ শৃদ্রোহৃতশ্চ যোহম,তে । 
আমন্ত্রয়িতৃ-ভোক্তারে শুধ্যেতা মৈন্দবেন তু ॥১৮৬ 
সমানাধ্যাঞ্চ যো গচ্ছেন্ মাত্রা সহ সগোত্রজাম্। 

মাতুলস্ত স্তাং চৈব বিপ্রশ্চান্্ায়ণং চরে ॥১৮৭ 

পীতশেষং জলং পীত্বা! ভূক্তশেষং তথা স্বৃতমৃ। 

অত্বা মৃত্র-পুরীষে তু দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরে ॥১৮৮ 
সুনিহস্তাচ্চ গোমাংসমন্ত্া মদ্যমকামতঃ | 

পীত্বা চন্দ্রব্রতং কুর্য্যাৎ পাঁবনং শুদ্ধিদং পরমূ ॥১৮৯ 

সাগ্রিঃ সৎপঞ্চযজ্ঞান্যে৷ ন কুবাঁত দ্বিজাধমঃ | 
পরপাকরতো! নিত্যমাত্পাকবিবজিতঃ ॥১৯০ 

» শ্পিশাস্পাসী ্পীগশাপিপলী 

দ্বিজ যদি কামতঃ পূর্বোক্ত স্ত্রীগমন করে, তাহা শূদ্র ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিয়া এবং ত্রাহ্গণ শুদ্রকে অন্নদান 

হইলে শুদ্ধির জগ্য দুইটি চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করিবে-_ : করিয়া উভয়েই চান্দ্রায়ণ-ব্রতীচরণ করিবে ; কারণ, শৃদ্রের 

ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন ।১৭৮ অন্ন ব্রাহ্মণের এবং ব্রাঙ্মণের অনুশুদ্রের পক্ষে অভোজ্য। 

সলবণ দুগ্ধ, রাত্রিকালে সছুগ্ধ সামিষ সক্ভ, (ছাতু ), বিএ কতৃকি আমন্ত্রিত শুর এবং শু কতৃক আমন্ত্রিত 
দস্তচ্ছি্স দ্রব্য, সকৃদ্দস্তস্পু্ট ও উচ্ছিষ্ট ঘুত ভোজন বিপ্র যদি ভোজন করে, তাহা হইলে আশমন্ত্রণকারী 

এবং অপর কর্তৃক পীতাবশিউ জল ও পৃথগভাবে। ও ভোল্ত! উভয়েই চান্দ্রীয়ণ-ব্রত করিয়া শুদ্ধিলীভ 

জল পান করিয়া এক একটির বিশুদ্ধির জন্য বিপ্র করিবে ।১৮৪-৮৬ 

চীন্দ্রীয়ণ-ব্রতাঁচরণ করিবে ।১৭৯-৮০ র সমগোত্রা, মাঁতৃসগোত্রা ও মাতুলকন্যাগামী পিপ্র 

ধাবমান ব্যক্তির পরিহিত বস্ত্র জলবিন্দু যেস্থানে ! চান্দ্রীয়ণ-ব্রতীচরণ করিবে। পানাবশিষ্ট জল পান, 

পতিত হয়, সেইস্থানে ধদি অন্য জল থাকে, তাহা হইলে  ভুস্তাবশিষ্ট ঘুত ভোজন এবং মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিয়া 
সেই জল অপবিজ্র হইবে এবং তাহ! নরকের সোপানা ৃ দ্বিজ চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে ।১৮৭-৮৮ 
বলীসদৃশ বলিয়া জানিবে। তৃষ্ণায় প্রপীড়িত শ্রীন্ত অজ্জঞানতাবশতঃ ঘাতক-হস্ত হইতে গোমাংস ভক্ষণ 
বিপ্র সেইস্থীন হইতে জলপান করিয়া তৎপাপ হইতে ৷ করিয়া এবং মগ্চপাঁন করিয়া! চান্দ্রী়ণ-ব্রতাচরণ করিবে, 

বিশুদ্ধির জন্য চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে 1১৮১-৮২ ইহাই শুদ্ধি ও পবিত্রতা প্রদান করে ।১৮৯ 

নটা, শৈল্ধিকী, রজকী, বেণুবাদিনী ও চর্োপ- ষে দ্বিজাধম সাম্সিক হইয়া পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান 
জীবিনীন্ভ্রীগামী ব্যক্তি চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে । করে না, স্বপাকভোজন বর্জন করিয়া পরপীক- 

১৮৩ ভোজনে রত হয় এবং অদ্রাতা ও লোভ-পরায়ণ হয়; 

ক্ষত্রিয়াদিস্ত্রীগামী বিপ্রা চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে। সে চণ্ডালনামে অভিহিত হয়। এইরূপ ব্যক্তির অন 



বৃহ পরাশর-স্মৃতিঃ 

অদ্াতা চ সদ] লুব্ধঃ শ্বপচঃ পরিকীতিতঃ 
যো দ্বিজোহস্তান্নমন্মাতি স কৃর্য্যাদৈন্দবং ব্রতমূ ॥১৯১ 
গণিকা-গণযোরন্নং যদন্নং বহুঘাজকমূ । 
সীমস্তোন্নয়নে ভুক্ত দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরে ॥১৯২ 
অজানন্ সম্যগন্শীয়াৎ পুত্রজন্মনি যে দ্বিজঃ। 
সোহভঙ্ষ্যবমমশ্নাতি দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরে ॥১৯৩ 

মহাপাতকিনামন্নং যোহগ্যাদজ্ঞানতো দ্বিজঃ | 

অজ্ঞানাত্তপুকৃচ্ছ,ং তু জ্ঞানাচ্চান্দ্রায়ণং চরে 0১৯৪ 

প্রপাত-বিষ-বহ্যন্থু-প্রব্রজ্যোদ্বন্ধনাশকাৎ। 

চ্যুতো হৃতশ্চ হস্ত! চ প্রত্যবানিকাঃ স্মৃতাঃ ॥১৯৫ 

কেচিদেতদ্ বিশুদ্ধ্র্থমিচ্ছন্তি ব্রতমৈন্দবমূ। 
দক্ষিণাং সবৃঘাং গাঞ্চ দছ্যুম্চ দ্বিজভোজনম্ ॥১৯৬ 

গৃহদ্বারেহতিথো প্রাণ্ডে তস্তাদত্বা সম্মত । 
অভোজ্যমশনং তচ্চ ভুক্ত] চান্দ্রায়ণং চরে ॥১৯৭ 

যে দ্বিজ ভোজন করে, সে অবশ্যই চান্দ্রায়ণ-ব্রতানষ্ঠীন 
করিবে 1১৯০-৯১ 

গণিকা, সঙ্ঘ ও বন্তযাজক ইহাদিগের অন্ন ভোজন 

করিয়া এবং সীমন্তোন্নয়ন-সংস্কীরকর্ণে ভোজন করিয়া 

দ্বিজ চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে 1১৯২ 

পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে যে দ্বিজ সম্যগরূপে না 
জাগিয়া শাস্ঈবিহিত আচরণ না করিয়া ভোজন করে, 

তাহার এই ভোজন অভোজ্য-ভোজনতুলা বলিয়া! সে 

চাল্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিবে 1১৯৩ 

দ্বিজ অভ্ঞানতাবশতঃ মহাপাতকীর অন্ন ভোজন 

করিলে তণ্তকৃচ্ছব্রতাচরণ করিবে আর জ্ঞানতঃ ভোজন 
করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিবে 1১৯৭ 

উচ্চস্থান হইতে পতন; বিষভক্ষণ, অগ্নি ও জলে 
পতন, প্রব্রজ্যাগ্রহণ, উদ্ঙ্ধান ও অনুরাগ-বশতঃ চ্যুত, হত 

ও হস্তা--এইসকল “প্রত্যবাসনিক' নামে কথিত। 

কেহ *ইহায় বিশুদ্ধির জন্য চীন্দ্রায়ণ-ব্রত ইচ্ছ। করেন। 
এই ব্রতে বৃষ-সহিত গো দক্ষিণা দিবে এবং ধিজগণকে 

ভোজন করাইবে ।১৯৫-৯৬ 

গৃহদ্ধারে অতিথি উপস্থিত দেখিয়া যে গৃহস্থ ঘিজ 

কেহ 

১৪৩ 

সব্যহস্তস্থিতে দর্ভে যে৷ দ্বিজঃ সধুপস্পৃশে্ | 
অস্কৃপানেন তুল্যঞ্চ পীত্ব! চান্দ্রায়ণং চরে ॥১৯৮ 
ভুক্ত শয্যাগতঃ পীত্বা বিপ্রশ্চান্্রায়ণং চরে । 
অভক্ষ্যেণ সমং তদ্ বৈ প্রায়শ্চিত্তং সমং ভবেগ ॥১৯৯ 
আসন[রূটপাদঃ মন্ বন্ধন্তাধমধঃ কৃতম্। 

ধরামুখেণ ঘে। ভূঙ্ক্তে দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরে ॥২০০ 
উদ্ধৃত্য বামহস্তেন যকিঞ্চিৎ পিবতে দ্বিজঃ | 
সুরাপানেন তত্ব,ল্যং পীত্বা চান্দ্রায়ণং চরে ॥২০১ 
স্পৃষ্টেন তেন সংস্থরায়াদ্ যদি তচ্ছতমশ্্তে | 
চরন্ চান্দ্রায়ণং শুদ্ধ ত্রীণি কৃচ্ছাণি বা দ্বিজঃ ॥২০২ 

অশ্বীয়াদ্ যেন স্পৃষ্টেন উচ্ছিষ্টং চাশ্সুতে হি সঃ 
চরেচ্চান্দ্রায়ণ শুদ্ধ্য ত্রীণি কৃচ্ছাণি চ দ্বিজঃ ॥২০৩ 
চান্্রা়ণং নবশ্রাদ্ধে পরাকো। মাসিকে মতঃ। 

ন্যুনান্দে পাদকুচ্ছং স্যাদেকাহঃ পুনরাব্দিকে | 

তাহাকে অন্নদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, তাহার 

সেই ভোজন অভোজ্য-ভোজন হয় বলিয়া সেই পাপ- 

মুক্তির জন্য চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে ।১৯৭ 

দ্বিজ বামহস্তে দর্ভ থাকা অবস্থায় যে জল স্পর্শ করে, 

তাহ] রক্ততুল্য হয়, সেই জল পান করিয়া ছিজ চান্দ্রায়ণ- 

ব্রতাচরণ করিবে 1১৯৮ 

শয্যায় বজিয়া ভোজন ও পান করিলে সেই থাণ্ড 
ও পানীয় অভক্ষাযতুল্য হয় বলিয়া বিপ্র চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ 

করিবে, তাহাই প্রায়শ্চিত্বতুল্য ।১৯৯ 

যে দ্বিজ আসনে পাদস্থাপন করিয়া অধোদিকে 

বস্ত্রাধ” মুক্ত করত ভূমাভিমুখ হইয়া ভোজন করে, সেই 

দ্বিজ চান্্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে 1২০০ 

বাঁমহ্স্তে উত্তোলন করিয়া ধাহা কিছু পান করা হয় 

তাহাই স্রাপানতুল্য হয়; দ্বিজ সেইরূপভাবে পান 

করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিবে ।২০১ 

স্থরাতুল্য সেই দ্রব্য স্পর্শ করিলে বিশেষভাবে স্নান 

করিবে। স্রাতুল্য সেই দ্রব্য ত্বারা পাক করিয়া 

ভোঙজন করিলে শুদ্ধির জন্য চাল্দ্ীয়ণ-ত্রত ও কৃচ্ছ_ত্েয় 

আচরণ করিবে ।২*২ 



১৩৪ 

ন্নানমন্যোষু কুর্বাত প্রাণায়ামং জপং তথা ॥২০৪ 
যঃ স্বৈরিণীনাঞ্চ পুনভূবাঞ্চ 

যঃ কামাচারি-দ্বিজযোধিতাঞ্চ | 

রেতোধৃতাং পাকমনায় দগ্যাদ্ 
বিপ্রঃ স চন্দ্রব্রতরুচ্ছুচিঃ স্তাৎ ॥২০৫ 

বেশ্ন্তজ্ঞাতচাণ্ডালে দ্বিজাতের্যদ! তিষ্ঠতি | 
্রহ্মকুর্চ চরেম্মাসং ত্রিঃ স্নাধ়ী নিয়তেন্দ্রিয় ॥ 
স্নেহাংশ্চ ঘৃততৈলাদীন্ বন্দাণি চাসনানি চ। 
বহিঃ কৃত্ব! দহেদ্ গেহং সংশুদ্ধে! ভোজযেদ্ 

দ্বিজান্ ॥২০৭ 

গোবিংশতিং বৃষঃ চৈকং তেভ্যে। দগ্াচ্চ দক্ষিণামূ । 

ইমঞ্চ নিজ্য়ং ব্রয়ুঃ কোহপি চান্দ্রায়ণত্রয়ম্ ॥২০৮ 
অল্পপাপন্ত শুদ্ধ্যর্থং চরে সান্তপনং ব্রতম্ | 

ইমঞ্চ নিজ্্য়ং দদ্যাদিত্যেকে মুনয়ো! বিতুঃ ॥২০৯ 

ষে ব্যক্তি পুর্বোক্তরূপে স্পৃষ্ট দ্রবোর সহিত ভোজন 
করে, সে উচ্ছিষ্টভোৌজন করিল; শুদ্ধির জন্য সে চান্দ্রীয়ণ- 
ব্রতাচরণ ও কুচ ত্রয় করিবে ।২০৩ 

নবশ্রাদ্ধে চান্দ্রায়ণ, মাসিকে পরাঁকব্রত, বধনযুনে 
হইলে পাঁদকুচ্ছ । এবং পূর্ণবর্ষে একাহ-ব্রত করিবে। 
পূর্বোক্ত স্থলভিন্ন অন্যস্থলে স্নান, প্রাণায়াম ও জপ 

করিবে । রেতোধারিণী, ব্যভিচারিণী, দ্বিতীয়বার 

বিবাহিত। স্ত্রী এবং কামচারিণী দ্বিজন্্রীদিগের পাক যে 
ব্যক্তি প্রদান করে, সে চাল্দ্রায়ণব্রতাচরণ করিয়া পবিত্র 

হইবে ।২০৫ 

দ্বিজাতির গৃহে যদি কোন চগ্ডাল অভ্ভাতভাবে 
অবস্থান করে, তাহা হইলে সেই দ্বিজ তিনবেলা স্নান 

করিয়া! ইন্দ্িয়-সংযমপূর্বক ব্র্ষাকর্চ-ব্রতাচরণ করিবে ।২০৬ 
দ্বত এবং তৈলাদি স্পেহুপদার্থ এবং বস্ত্র ও আসন 

প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী গুহ হইতে বাহির করিয়া গৃহ দগ্ধ 
করিবে । গৃহ পরিশুদ্ধ হইলে তথায় ছিজগণকে ভোজন 
করাইবে ।২০৭ 
, বিংশতিসংখ্যক গো ও একটি বৃষ তাহাদিগকে 

দক্ষিণা দিবে। কেহ কেহ বলেন-এই চাল্দ্রায়ণত্রয়ে 

মূল্য দিবে। অল্প পাপ হইতে বিশুদ্ধির জন্য সাম্তপন 

ূ 

আধ্য-শাষ্ 

মহাপাতক শুদ্ধ্যর্থং সর্বা নিষ্কুতয়ো নরৈঃ | 
নৃপ-গ্রামেশবিদিতৈঃ কুর্বাণৈঃ শুদ্ধিরাপ্যতে ২১০ 
সথরা-যুত্র-পুরীষাণাং লীঘ্না স্বেকমকামতঃ | 
পুনঃ সংস্কারকরণাচ্ছ,ধ্যেদাহ পরাশরঃ ॥২১১ 

অভক্ষ্যভক্ষণো বিপ্রস্ত থেবাপেয়পানকৃৎু। 
ব্রতমন্তযৎ প্রকুবাত বদ্ত্যন্যে দ্বিজোততমাঃ ॥২১২' 
কুশাহজী-হশ্বথ-পালাশ-বিল্বোহছুন্বরবারিণ! | 
গীতেন জায়তে শুদ্ধিঃ ঘড়াত্রেণ ন সংশয় ॥২১৩ 

দ্রোণ্যম্বশীর-বুস্তান্তঃ-শ্বস্পৃষ্টং কেশবারি চ। 
পীত্বারণ্যে প্রপাতোহয়ং পঞ্চগব্যং পিবচ্ছ,চিঃ ॥২১৪ 
ভাগুস্থিতমভোজ্যাম্নং পয়ো-দধি-ঘৃতং পিবন্। 
দ্বিজাতেরুপবাসঃ স্তাচ্ছদ্রো দানেন শুধ্যতি ॥২১৫ 
তত্তোয়পীতজীর্ণাদঃ তপ্তরুচ্ছ,ং চরেদ্ দ্বিজঃ। 
বান্তে হ তজ্জলে সগ্ভঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেশু ॥২১৬ 

ব্রতাঁচরণ করিবে । কোন কোনও মুনি বলেন-__এই 

সান্তপন-ব্রতে মুল্য দিবে ।২০৮-৯ 

মহাপাতক হইতে শুদ্ধির জন্য রাজ] ও গ্রামাধিপতি 
প্রভৃতির জ্ঞাতসারে সর্ধপ্রকার নিষ্কৃতির উপায় 'অবলম্ঘন 

করিলে তবে শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে 1২১০ 
স্বরা, মূত্র ও পুরীষ ইহাদের যে কোনও একটি 

অনিচ্ছাবশতঃও লেহন করিলে পুনরায় সংস্কার 
কর্মানুষ্ঠান করিয়! তবে শুদ্ধিপ্রীপ্ত হইবে-ইহা পরাঁশর 
মুনি বলিয়াছেন ।২১১ 

অভঙক্ষ্যভক্ষণ ও অপেয় পান করিয়া দ্বিজ অন্য 

প্রকার ব্রতাচরণ করিবে-_-ইহা! অন্যান্য দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ 
বলেন। কুশ, পদ্ম, অশ্বথ, পলাশ, বিহ্ব ও উড়ুম্বর-পল্লব 

সংযুক্ত জল ছয়রাত্র পান করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে 
এই বিষয়ে কোনও সংশয় নাই ।২১২-১৩ 

প্রোণীনামক পাত্রের জল, বেণার মুলযুক্ত কুস্তের জল, 
কুকুরস্পৃষ্ট জল, কেশযুস্ত জল ও অরণ্যে উচ্চস্থান 
হইতে পতিত জল পান করিলে পঞ্চগব্য পান করিয়া 
পবিত্র হইবে। ভাগুস্থিত অভোজ্য অন্ন, দুগ্ধ, দধি ও 

ঘ্ৃত পান করিয়! দ্বিজাতি উপবাস করত এবং শুদ্র দান 
করত গুদ্ধিলাভ করিবে ।২১৪-১৫ 



বুহত পরাশর-স্থৃতিঃ 

রজকাগ্ঘন্বুপানেন প্রাজাপত্যং বুধৈ? স্মৃতম্। 
বান্তে জলে তদধং তু শুর স্যাৎ পাদকৃচ্ছকুশ় ॥২১৭ 

চাগডালকৃপপানেন মহদেনঃ প্রজায়তে । 

গোমৃত্র-যাবকহারাঃ শুধ্যেয়ুদিবসৈস্থিভিঃ ॥২১৮ 

ঘৃতং দধি তথ! ছুপ্ধং গোষ্ঠে বাহশৌচ-দূতকে | 
অভিচারস্ তদ্ভুক্ত। ভুক্ত বা শুদ্রভোজনম্ ॥২১৯ 

দ্রপদাং বা দ্বিজো জণ্ত। মানস্তোকমথাপি বা। 
ক্ষুধাতিপীড়িতঃ পশ্চাদদিতি প্রাহ পরাশরঃ ॥২২০ 
সৃতকান্নং দ্বিজো ভুক্ত ত্রিরাত্রোপোধণাচ্ছ,চিঃ | 
তোয়পানে ত্বমৌ কুর্য্যাৎ পঞ্চগব্যস্থ চাশনম্ ॥২২১ 

দ্রোণাঢ়কং তদর্ধং বা প্রস্থং প্রস্থাধমেব বা। 
ঘুতযুচ্ছিষ্টসংস্পুষ্টং প্রোক্ষণাচ্ছচিতামিয়াৎ ॥২২২ 

চরু পঞ্কং শুতং পঞ্কণ্ অন্নং কাকাহ্যপাহতঘ্। 

সেই পীতজল জীর্ণ হইলে দ্বিজ তপ্তুকুস্ছ_-ব্রতাচরণ 

করিবে, আর সেই জল সগ্ভঃ বনন করিলে প্রাজাপত্য- 

ব্রতাচরণ করিবে । বুধগণ বলিয়াছেন যে, রজক প্রভৃতির 
জল পান করিলে দ্বিজ প্রাজাপত্া-ব্রতাচরণ করিবে, 

কিন্ত সেই জল বমন করিরা ফেলিলে অর্ধ প্রাজাপত্য 

করিবে ; আর শুদ্র পাদকুচ্ছ_ করিবে ।২১৬-১৭ 

চাণগালের কৃপস্থ জল পান করিলে মহাপাপ জন্মে। 
সেই পাপ হইতে মুক্তির জন্য তিনদিন গোদুত্র ও মাবক 

(ঘবের পালো) আহার করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে ।২১৮ 

ক্ষুধা-পীড়িত দ্বিল গোষ্টে, মৃতকে (মৃতাশৌচে) এবং 
সূতকে (জননাশৌচে) অভিচার-ক্রিয়ার ঘ্বত, দধি ও দুগ্ধ 
ভোজন করিয়া অথবা শূত্রত্বামিক দ্রব্য ভোজন করিয়া 

“দ্রপদ্দাং কিংবা! “মানস্তোকং” মন্ত্র জপ করিলে পবিত্র 

হইবে ।২১৯-২২০ 

ছিজ জননাশোৌচীর অন্ন ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র 

উপবাস করত পবিত্র হইবে আর জননাশৌচীর জল পান 
করিলে পঞ্চগব্য ভোজন করিয়া পবিত্র হইবে ।২২১ 

ভ্রোণাটক ( পরিমাণবিশেষ ) বা তাহার অর্ধ প্রস্থ বা 

রস্থার্-পরিমিত ঘৃত উচ্ছিষউ-সংস্পৃষ্ট হইলে প্রোক্ষণ 
করিলেই শুদ্ধ হইবে ।২২২ 

১৯ 

১৪৫ 

তদ্গ্রাসশ্থা নসন্ত্যাগাৎ পুভং 
হেমান্ধুলিঞ্চনাৎ 0২২৩ 

কেচিদ্ বদন্তি তজজ্জান্ত তম্যাগিনাবচুড়নম্। 
কেচিৎ প্রণবধুক্তেন বারিণ! প্রোক্ষণং বিছুঃ ॥২২৪ 

কেশ-কীট কসংছুক্টমন্নং মক্ষিকয়াপি চ। 

মৃদ্তম্মবারিণ! তত্র ক্ষেপ্তব্যং শুদ্ধিকারণম্ ॥২২৫ 
উদক্যা ব্রাহ্মণ স্পৃষ্ট। ক্ষত্রিণ্যাপি হ্যদক্যয়। ! 
অর্ধ কৃচ্ছং চরেহ পুর্ব তদর্ধমপরা চরে ॥২২৬ 
প্রাজাপত্যং বিশঃ পত্ত্যা বিট্পত্বী পাদমাচরেশ | 
শৃদ্রো স্পৃষ্টা চরে কৃচ্ছং শুদ্্রী দানেন শুধ্যতি ॥২২৭ 
্রা্মণ্যা ব্রাহ্মণী স্পৃষ্টা বোদক্যোদক্যয়া চ তে। 
চরেতাং পাদকৃচ্ছে, দ্ধে কৃতে স্নানে বিশুধ্যতি ॥২২৮ 
ব্রাহ্মণী কষত্রিয়াং স্পৃষ্ট ব্রাঙ্মণী-ব্রতমাচরেত | 
অপর ক্ষত্রিয়াযাস্ত্ বক্তব্যমেবমন্যয়োঃ ॥২২৯ 

পরু চরু, ঘ্বৃতপক্কান্ন এবং কাকাদি দ্বারা বিনষ্ট দ্রব্য 

হইতে মুখস্পৃষ্ট স্থান ফেলিয়া দিয়! তাহাতে ন্ব্ণযুক্ত জল 
সিঞ্চন করিলে পবিভ্র হয়।২২৩ 

তৎসন্বন্ধে অভিচ্গগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন--. 

অগ্রিদ্ধারা তাহা পরিশোধন করিবে । কেহ কেহ বলেন 
__প্রণব উচ্চারণপূর্বক জলঘবারা প্রোক্ষণ করিলে পরি শুদ্ধ 
হইবে ।২২৪ 

কেশ, কীট ও মক্ষিকা' দ্বার] দূষিত অন্নের শুদ্ধির জন্য 
তাহাতে মৃত্তিকা ও ভস্মধুক্ত বারি ক্ষেপণ করিবে ।২২৫ 

রজম্বলা-ক্ষত্রিয়-পত্বী কতৃক স্পু্টা রজস্বলা-ব্রাঙ্গণী 

অর্ধকৃচ্ছ_ব্রতাচরণ করিবে আর ক্ষত্রিয়-পত্ী তদর্ধ 
ব্রতাচরণ করিবে । রজন্বলা-ত্রাঙ্মণী রজস্বলা-বৈশ্বপত্বীকে 

স্পর্শ করিলে প্রাজাপত্য করিবে আর বৈশ্যপত্বী পাদ- 
প্রাজাপত্য করিবে । রজস্বলা ব্রাঙ্মণী রজস্বলা-শুত্রাকে 

স্পর্শ করিলে কৃচ্ছ_ব্রত করিবে, আর শুদ্রা দান করিয়া 
শুদ্ধা হইবে ।২২৬-২৭ 

রজম্বলা-ব্রাক্দণী রজন্বলা-ব্রাঙ্ষণীকে স্পর্শ করিলে 

তাহার! দুইজনেই পাদকৃচ্ছ_ব্রতাচরণনস্তর সরান করিয় 

গুন্ধা হইবে |২২৮ | 

অপর! ব্রাঙ্গণী রজন্বলাক্ষব্রিয়াকে স্পর্শ করিয়া 



১৪৬ 

রজন্বলা তু সংস্পৃষ্টা শ্ববিট্শু্রৈশ্চ বায়সৈঃ | 
ন্নানং যাবন্নিরাহারং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥২৩০ 
উদক্যা ব্রান্মণী স্পৃষ্টা মেদ-মাতঙ্গ-ভিল্লপকৈঃ | 
গোমুত্র-যাবকাহার! ষড়াত্রেণ চ গুধ্যতি ॥২৩১ 

উচ্ছিষ্টো ত্রাগ্ষণঃ স্পৃষ্ট। দ্বিজাতিন্্রীং রজস্বলামূ। 
প্রাজাপত্যেন সংশুধ্যেঙ্গীর্ণকৃচ্ছেণ বা পুনঃ ॥২৩২ 
বদন্তি কবয়ঃ কেচিদেতদ্দোষবিশুদ্ধয়ে | 
প্রাণায়ামশতং চাস্ত পঞ্চগব্যস্ত্য ভক্ষণাৎ 0২৩৩ 

উচ্ছিষ্টো ব্রান্মণঃ স্পু্টৌ ব্রাঙ্গণ্যুদক্যয়া৷ চরে । 
প্রাজাপত্যঞ্চ গায়ন্রীমযুতং নিয়তঃ সকৃণ ॥২৩৪ 

কষত্রিণ্যাদিভিরুচ্ছিষ্টেঃ সংস্পুষ্টট ব্রতমাচরেৎ । 
অনুচ্ছিষটস্ত তৎস্পশে ন্বানকর্ম যতঃ স্মৃতম্ ॥২৩৫ 
রজকাদিকসংস্পর্শে দ্বিজন্মোদক)যোমিতঃ । 

প্রাজাপত্যং চরেদ্ বিপ্রা অন্যাশ্চরেয়ুরংশতঃ ॥২৩৬ 

ব্রাহ্মণী-করণীয় ব্রতাঁচরণ করিবে । ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শুদ্রা- 
সম্বন্ধে পৃবৌক্তরূপ আচরণ জাঁনিবে ।২২৯ 

রজন্বলা-গ্রী কুকুর, বৈশ্য, শুদ্র ও বায়স (কাক) 
কক স্পৃষ্টা হইয়া স্নান করা পর্য্যন্ত নিরাহারে থাকিয়া 
পঞ্চগব্য ভক্ষণ করত শুদ্ধা হইবে ।২৩০ 

৬. | 

মেদ, চগ্ডাল ও ম্রেচ্ছজাতি-স্পৃষ্টা রজন্মলা-ব্রাহ্মণী 

ছয়রাজ গোমুত্র ও যাঁবক ভোজন করিয়া বিশুদ্ধা 
হইবে ।২৩১ 

উচ্ছিষ্টযুক্ত ব্রাহ্মণ রজন্মলা-দ্বিজাতি-স্ত্রীকে স্পর্শ 

আধ্য-শা 

উদক্যাং ত্রাহ্ষণীং গত্বা ক্ষত্রিয়ো বৈশ্বা এব চ। 
ত্রিরাত্রোপোষিতঃ প্রাশ্য গব্যমাজ্যং শুচির্ভবে ॥২৩৭ 
ক্ষত্রিণীং চৈব বৈশ্যাঞ্চ জানন্ গত্ব! তু কামতঃ | 
চরে সান্তপনং বিপ্রস্তৎ্পাপস্ত বিমোক্ষকৃ ॥২৩৮ 

বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিযে। গন্বা বৈশ্যশ্চ শুত্রিণীং তথা । 
প্রাজাপত্যং চরেতাং তাৰিতি প্রাহ পরাশরঃ ॥২৩৯ 
উচ্ছিষ্টা ব্রাহ্মণী স্পৃষ্টা শুনা বা বুষলেন বা। 
অশুদ্ধা বা ভবেতাবদ্ যাবন্ন স্যাছ্ুপোষণম্ । 

শুদ্ধ1া ভবতি স1 তাবদ্ যাব পশ্যতি শীতগুম্ ॥২৪০ 

বিপ্রোহস্ত স্বজনীং বেশ্যাং মহিষ্যুপ্রীমজাং খরীম্। 
প্রাজাপত্যং চরেদ্ গত্বা হেকৈকস্থ বিশুদ্ধযে ॥২৪১ 
শুদ্রৌং তু ব্রাঙ্গণো গত্বা মাসং মালাধ'মেব বা। 
গোমুব্রযাবকাহারো মাদাধেন বি্/ধ্যতি ॥২৪২ 

নৃপোহস্ত স্বজনীং গত্বা প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ। 

প্রাজাপত্য এবং ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা আংশিক প্রাজাপত্য 

করিবে 1২৩৬ 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ু রজস্বলা-ব্রাহ্মণীতে উপগত হইয়া 
ৃ ত্রিরা্ উপবাস করত গব্যদ্ুত ভোজন করিয়া শুদ্ধ 
হইবে । বিএ জানিয়া শনিয়াও যদি ক্ষত্রিয়া বা 

বৈশ্যা-্জীতে ইচ্ছাপুর্বক উপগত হয়, তাহা হইলে সে 
তৎপাপ হইতে মুক্তির উপায়স্বরূপ সাস্তপন-ত্রতাচরণ 
করিবে ।২৬৭-৩৮ 

ক্ষত্রিয় বৈশ্যা স্্রীগমন এবং বৈশ্য শুড্রা স্ত্রীগমন করিলে 

করিয়া প্রীজাঁপত্য বা চীর্ণকুচ্ছ -ব্রতাঁচরণ করত শুদ্ধ ৷ উভয়েই প্রাজাপত্য ব্রতাঁচরণ করিবে-_ইহা পরাশর মুনি 

হইবে । কোন কোনও বিদ্বান বলেন যে, পূবোক্ত দোষ বলিয়াছেন ।২৩৯ 

হইতে শুদ্ধিলীভের জন্য শত্তবার গ্রাণায়াম ও পঞ্চগব্য | 
ভক্ষণ করিয়া গুদ্ধ হইবে। রজন্বলা-ব্রাহ্গণী কর্তৃক 

স্পৃৰ্ট হইয়া উচ্ছিষ্ট ব্রীক্ষণ একটি গ্রাজীপতা-ব্রতের 
আচরণ ও সংযতচিত্তে অযুত গায়ত্রী জপ করিবে । ব্রাঙ্মণ 
উচ্ছিষ্ট হৃইয়৷ ক্ষত্রিয়রমণী প্রভৃতি স্পর্শ করিয়া যথোক্ত 

ব্রতাচরণ করিবে, আর অনুচ্ছিষ্ট হইয়া স্পর্শ করিলে 

শান করিয়া শুদ্ধ হইবে ।২৩২-৩৫ 
রজন্বলা-ছিজা তিপ্তজরীগণ রজককে স্পর্শ করিলে ত্রাক্ষণী 

উচ্ছিষ্ট-ব্রাঞ্ষণী কুকুর বা শৃদ্র কর্তৃক স্পৃষ্টা হইয়া 
যে পধ্যস্ত উপবাস না করে, সে পধ্যস্ত সে অশুদ্ধা 

থাকিবে; যখন চন্দ্র দর্শন করিবে, তখন শুদ্ধ 

হইবে 1২৪০ 

বিপ্র তাহার সখী এবং বেশ্যা, মহিষী, উদ্রী, অজা 

ও স্বেচ্ছাচারিণী-স্ত্রীগমন করিয়া বিশুদ্ধির জন্য গ্রত্যেক 

স্থলে একটি করিয়া প্রাজাপত্য করিবে 1২৪১ 
্রাঙ্ষণ একমাস বা মাসার্ধকাল যাবৎ শৃত্রীগমন 



বৃহৎ পরাশর-স্মৃতি: 

বৈশ্যপত্বীমসৌ গস্বা কৃত্ব৷ সাস্তপনং শুচিঃ ॥২৪৩ 
শুদ্রীং তু ক্ষত্রিয়ো গত্বা গোমুত্র-যাবকাঁশনঃ | 

দশভিদিবসৈঃ শুধ্যেদ্ বৈশ্ঠঃ সোইপ্যেবমেব হি ॥২৪৪ 
উত্তমাগমনেহনার্যযাঃ সর্বে তে স্থাঃ করাগ্নিন]। 

মহাপথঞ্চ সংব্রাঙ্গ্যাঃ খরযানেন যোধিতঃ ॥২৪৫ 

চাগ্ডালীমেব ভিল্লানামভিগম্য সকৃৎ, স্িয়মূ। 
চাণ্ডাল-মেদ-ভিল্লানামভিগম্য স্ত্রিযং নরঃ। 
শুদ্ধ্যে পযোব্রতং কৃর্ধ্যাম্মাসাধ মঘমর্ষণম্ ॥২৪৬ 
পতিতাঞ্চ দ্বিজাগ্রাস্ত্রীং প্রাজাপত্যং চরেদ্ দ্বিজঃ। 

তৈলিকস্থ স্ত্িয়ং গত্ব! তথা মগ্যকৃতঃ জ্িয়মূ ॥২৪৭ . 

অজ্ঞানাভিগতোৌ জ্ত্ীণাং পুংসামনুলোমজস্য চ। 
ইমাং নিষ্ৃতিমিচ্ছন্তি ঘুতযোনিঞ্চ কেচন ॥২৪৮ 

পিতৃব্য-ভ্রাতীজায়াঞ্চ মাতৃ্বপারমেব চ। 
ভগিনীং চৈৰ ধাত্রীঞ্চ গত্বা কৃচ্ছং সমাচরেহ ॥২৪৯ 

করিয়া মীসাধকাল যাব গোমুত্র ও যাবক আহার 

করত বিশুদ্ধ হইবে ।২৪২ 

ক্ষত্রিয় তাহার সখীগমন করিয়। প্রাজাপত্য-ত্রতাঁচরণ 

করিবে এবং বৈশ্যপত্ীগমন করিয়া সাস্তপন-ব্রতানুষ্ঠান 
করত পবিত্র হইবে ।২*৩ 

ক্ষত্রিয় শুদ্রীগমন করিয়া দশদিন গোমুতর ও যাবক 
ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে এবং বৈশ্টও শৃদ্রীগমন 
করিয়া এই প্রকারে শুদ্ধ হইবে ।২৪৪ 

অনাধ্যগণ উত্তমা নারীতে উপগত হইলে 

তাহাদিগকে অগ্নিহস্তে রাজপথে বিচরণ করাইবে এবং 

নারীগণকে গার্ভযানে আরোহণ করাইয়া রাজপথে 

বিচরণ করাইবে 1২৪৫ 

চাগালী ও ম্লেচ্ছ-জাতীয়া স্ত্রীতে একবার অভিগমন 

করিয়। শুদ্ধির জন্য পয়োব্রত ও মাসার্ধকাল অঘমর্ষণ 

করিবে ২৪৬ 

ছ্বিজ পতিতা, ছিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের স্ত্রী, তৈলিকন্ত্রী 
ও মঞ্থপ্রস্ততকারীর স্ট্রীতে অভিগমন করিয়া! প্রাজাপত্য- 

ব্রতাচরণ করিবে ২৪৭ 

অজ্ঞানতাবশতঃ অভিগত হইলে শ্রী, পুরুষ এবং 

৯৪৭ 

ষণ্মাসান্ কেচিদিচ্ছস্তি সংগম্যৈতদ্বিশুদ্ধয়ে । 
কচ্ছং ধর্মবিদে বিপ্রাঃ শুদ্ধিং তত্বার্থবেদিনঃ ॥২৫০ 

গুরুপত্বীং দ্বিজো! গত্বা! মাতৃ-ম্স্থ-ছুহিতৃযু। 
ক্ষিপেচ্ছধ্যর্থমাত্মানং স্থসমিদ্ধে হুতাশনে ॥২৫১ 
উপাধ্যায়-নৃপাচার্ষ-শিষ্যযোষিদ্গমী নরঃ | 
ষগ্মাপান্ কৃচ্ছচরণাচ্ছদ্ধিমাহ পরাশরঃ ॥২৫২ 

কৃতচাণ্ডালসংস্পর্শঃ শকৃন্মুত্রকরো দ্বিজঃ | 
ফড়াত্রোপোষণাচ্ছধ্যেদ্ ভুক্তাচান্তো 

নবছ্যভিঃ ॥২৫৩ 

উধ্ববোচ্ছিউন্ সংশুদ্ধযে কচি প্রাজাপতিব্রতম্ । 
বরাকং পঞ্চগব্যঞ্চ কেচিদাহুর্মনীষিণঃ ॥২৫৪ 

উচ্ছিষ্টো ব্রাক্মণঃ স্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন দ্বিজেন তু। 
আচম্যৈব তু শুধ্যেতাং বিষ্ণনামানুকীর্তনাহ ॥২৫৫ 

অন্থুলৌমজগণের নিষ্ৃতির জন্য ঘ্ৃতযোনি করিবে-_ 

ইহ! কেহ কেহ ইচ্ছা করেন 1২৪৮ 

পিতৃব্যপত্তী, ভ্রাতৃপত্বী, মাতৃভগিনী ( মাসী ), ভগিনী 
ও ধাত্রীগামী ব্যক্তি কৃচ্ছ+ব্রতাঁচরণ করিবে। পূর্বোক্ত 

স্রীগণে অভিগত হইয়া বিশুদ্ধির জন্য ছয়মাস যাবৎ 

কৃচ্ছ_ব্রতাচরণ করিবে, ধর্মতত্বার্থবিদ্ বিপ্রগণের মধ্যে 

কেহ কেহ এইবূপ ইচ্ছা করেন ।২৪৯-৫০ 

গুরুপতী, মাতা, ভগিনী ও কন্যাগামী ছিজ আত্ম 
শুদ্ধির জন্য ন্ুপ্রস্বীলিত অগ্গিতে স্বীয় শরীর নিঃক্ষেপ 

করিবে । উপাধ্যায়, নৃূপ, আচাধ্য ও শিশ্কুপতীগামী নর 
ছয়-মাঁস যাবৎ কুচ্ছ,ব্রতাচরণ করিয়া শুদ্ধিগ্রাপ্ত হইবে 

--ইহ]1 পরাশর মুনি বলিয়াছেন ।২৫১-৫২ 
চাঁণডালসংস্পর্শকাঁরী এবং হস্তে মলমুত্রধারী ( মঙমুক্র- 

ত্যাগান্তে বিহিত-শোচক্রিয়াহীন ) দ্বিজ ছয়রাত্র উপবাস 

করিয়৷ ভোজনাস্তে নবোদিত জুর্্যকিরণে আচাস্ত হইয়া 

বিশুদ্ধ হইবে। কেহ কেহ বলেন-_এতদুর্ধ্ব অর্থাৎ 
পূর্বোক্ত ব্যতীত অন্যত্র উচ্ছিষ্ট-বিষয়ে শুদ্ধির জন্য 

প্রাজাপত্য করিবে ; কোন কোনও মনীষী বলেন--বরাঁক 
উৎসর্গ করিবে এবং পঞ্চগব্য পান করিবে ।২৫৩-৫৪ 



১৪৮ 

ক্ষত্রিয়েণ তু সংস্পৃষ্টো ব্রাহ্মণো নক্তভোজনাৎু। 
বৈশ্যেন চৈব সংস্পৃষ্টো নক্তাশী পঞ্চগব্যপঃ ॥২৫৬ 
শ্রেণ তু চ সংস্পুষ্ট একবাত্রোপবাসকণ্ড। 
উচ্ছিষ্টঃ শুদ্রসংস্পুষ্টঃ শুন! বাপি দ্বিজোত্তমঃ | 
উপোষ্য পঞ্চগব্যেন শুদ্ধিঃ স্তাদপরে বিছুঃ ॥২৫৮ 

অনুচ্ছিষ্টোইপি যৎস্পর্শাৎ স্নাতি বর্ণী বিশুদ্ধয়ে । 
উচ্ছিষটন্তস্ সংস্পর্শে চরে প্রাজাপতিব্রতম্ ॥২৫১ 
রজকাগ্যন্ত্যজৈ; স্পুষটঃ শুধ্যেতস্তাধ মীচরন্। 
উদক্যা ব্রাঙ্গণী কৃচ্ছা প্রাজাপত্যাদথাপরে ॥২৬০ 

উদ্যক্যা ব্রাহ্মণী স্পুষ্টী শুনা বা বৃষলেন বা। 
তাবততিষ্টেম্িরাহারা স্বাত্বা কালেন শুধ্যতি ॥২৬১ 

উচ্ছিষউ-ব্রাহ্মণ কক উচ্ছিষ্ট-ব্রাহ্ণণ স্পৃষ্ট 
হইয়া আচমনীনম্তর বিষুণনাম কীর্তন করতউভয়ে শুদ্ধ 

হইবে |২৫৫ 
উচ্ছিষ্ট-ক্ষত্রিয় কর্তৃক উচ্ছিষ্ঠ ব্রাহ্দণ স্পৃষ্ট 

হইলে (দিবীভাগে উপবাসী থাকিয়া ) রাত্রে ভোজন 
করিলে শুদ্ধ হইবে। (সেইরূপ) বৈশ্য কতৃক স্গম্ট 

ব্রাহ্মণ দিবাঁভাগে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে ভোজন ও 

পঞ্চগবা পান করিবে ।২৫৬ 

শৃদ্রকতৃ'ক স্পৃষ্ট ব্রাঙ্ণ একরা« উপবাস করিবে। 
এইরূপ অবস্থায় পুনরায় উচ্ছিষ্ট স্পুষ্ট হইলে পূর্বোক্ত 
বিধির দ্বিগুণ করিবে 1২৫৭ 

কেহ কেহ বলেন, দ্বিজোত্তম শুত্রসংস্পুষ্ট উচ্ছিষ্ট 
বা কুকুর-সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়া শুদ্ধির জন্য 
উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে 1২৫৮ 

উচ্ছিষ্ট ন] হইলেও যাহা স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণাঁদি 
বণ স্নান করিয়! শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই দ্রব্যের সহিত 

উচ্ছিষ্ট স্পর্শ হইলে গাজাপত্য-ব্রতাচরণ করিবে 1২৫৯ 
রজকাদি অন্ত্জ কক স্পুষ্ট হইয়া শুদ্ধির জদ্া 

অধ প্রীজাপত্য করিবে । রজস্বল৷ ব্রাহ্মণী রজকাদি 

কতৃক্ি স্পৃ হইলে কচ্ছ_ব্রত ও প্রাজাপত্য করিয়া 
গুদ্ধিপ্রাপ্ড হইবে ইহ! কেহ কেহ বলেন ।২৬০ 

রজন্বলা ব্রাঙ্গণী শুত্র বা কুকুর কতৃক স্পৃষ্ট হইয়া 

আধ্য-শাঙ্ত 

উদক্যা-সুতিকা-্লেচ্ছসংস্পর্শেইস্তমিতে রাঝৌ । 
দিবাহতাম্ুন! স্রাত্বা শুধ্যেদ্ বিপ্রাগ্রিসঙ্নিধৌ ॥২৬২ 
বদস্ত্যপাং পবিভ্রত্বং দিবা সূর্য্যাংশু-মারুতৈঃ। 
চন্দয়িত্ব! পবিত্রত্বং মন্দার্করশ্মি-বায়ুভিঃ ॥ 

মুনযে। ধর্মবেভারো রাত্রে চন্দ্রাংশু-রশ্মিভিঃ ॥২৬৩ 

সকৃচ্চ ব্রাহ্মণঃ প্রাশ্য মডহং পঞ্চগব্যকম্। 

হেন্ধে দগ্যাচ্চ ষন্মাধান্ দত্ব! গাঞ্চ বিশুধ্যতি ॥২৬৪ 

পঞ্চাহেন নৃপঃ শুধ্যে পঞ্চ মাধান্ দদচ্চ গাঃ। 
চতুভিদিবসৈবৈশ্যশ্চতুর্মাঘান্ গবা সহ ॥২৬৫ 

ত্র্যহেণ তু চতুর্থস্ত দদম্মাধত্রয়ঞ্চ গাম্। 
সকৃণড স্পর্শীস্তবেচ্ছদ্ধ এতদাহ পরাশরঃ ॥২ ৬৬ 

শা ০৮ পারা শালা শান 

স্পর্শ-সময় হইতে নিরাহারে থাকিয়া যথাকালে স্নান 

করিয়া শুদ্ধা হইবে ।২৬১ 

রজন্বলা এবং সুতিকা-্্রী ঘ্রেচ্ছ-সংস্পৃষ্টী হইয়া 
সূষ্যান্তে বিপ্রও অগ্রি-সন্নিধানে যে জল দিবাঁভাঁগে আহত 

হইয়াছে, সেই জলদ্বারা স্নান করিয়া শুদ্ধা হইবে ।২৬২ 

ধর্মজ্ঞ যুনিগণ বগেন যে, দিবাভাগে সু্যকিরণ ও 
বায়ু দ্বারা জলের পবিত্রতা সম্পাদিত হয়, মন্দীড়ত 
সূর্য্কিরণ ও বায়ু আহলাদ জন্মাইয়া জলের পবিত্রতা 
সম্পাদন করে এবং রাঁত্রিভীগে চন্দ্রকিরণ ও বায়ু দ্বারা 
জলের পবিত্রতা সম্পাদিত হয় ।২৬৩ 

ব্রাহ্মণ শ্লেচ্ছ-সংস্গষ্ট হইয়া ছয়দিন যাঁবশ একবার 

করিয়া পঞ্চগব্য ভোজন করিয়া ছয়মাধা-পরিমিত স্বর্ণ 

এবং গো দান করত শুদ্ধ হইবে ।২৬৪ 

এইরূপ ক্ষত্রিয় পঞ্চমাষা-পরিমিত স্বর্ণ এবং গো দান 

করিয়া পাচদিনে শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। বৈশ্য গো-সহিত 
চারিমীষা-পরিমিত স্বর্ণ দান করিয়া চারদিনে শুদ্ধি-প্রীপ্ত 

হইবে ।২৬৫ 

চতুর্থবর্ণ অর্থাৎ শুদ্র তিনমাধা-পরিমিত স্বর্ণ এবং 
গে! দান করিয়া একবার স্পর্শ হইতে শুদ্ধিলাভ 
করিবে-_ ইহ! পরাঁশর মুনি বলিয়াছেন ।২৬৬ 

ইচ্ছা বা অনিচ্ছাপূর্ক বিপ্রের রক্তপাত করিয়া 
অফ্টসহত্র গায়ত্রী জপ করত শুচি হইবে ।২৬৭ 



বৃহৎ পরাশর-স্মৃতিঃ 

রক্তং নিঃসাধ্য বিপ্রস্ত কামতোহকাঁমতোহপি বা। 
গায়ত্র্যষটসহত্রেণ জণ্তেন তু ভবেচ্ছ,চিঃ ॥২৬৭ 

যো যস্ত হরতে ভূমিং হেম গামশ্বমেব বা। 
স তং মত্বাৎ প্রসাগ্ভাপি তছুক্তঃ শু দ্ধিমাপু,য়া ॥২৬৮ 

আখ্যায় ভূতৃতে বাপি তেন সংশোধিতঃ শুচিঃ | 
দ্রব্যদগ্ডাদ্ বিমুক্তিরবা তপসা বা শুচির্নরঃ ॥২৬৯ 
নিরাহারাজ্জায়তে চ এতদীহুর্মনীষিণঃ | 

বিনির্গতা যদা শুদ্রাছ্ুদক্যান্তে ব্যবস্থিতাঃ ॥২৭০ 

তদা দ্বিজৈস্ত দ্রষ্টব্য ইতি ধর্মবিদেো বিদুঃ। 
দুঃস্বপ্নদর্শনে চৈব বান্তে বা ক্ষুরকর্মণি | 
মৈথুনে কটধুমে চ সছ্ঃ আ্ানং বিধীয়তে ॥২৭১ 
চিতাঞ্চ চিতিকাষ্তিঞ্চ যৃপং চগ্ডালমেব চ। 
স্পৃষ্ট। দেবলকং চৈব মবাসা জলমাবিশেত ॥২৭২ 
শ-জম্বুক-বৃকা্ঘৈশ্চ যদি দষ্টৌো ভবেন্নরঃ 
সচৈলে! জলমাবিশ্ঠ দত্বাজ্যং শুদ্ধিমতি ॥২৭৩ 

যে যাহার ভূমি, হেম (ন্বর্ণ), গো ও অশ্ব হরণ করে, 
সে তাহাকে হরণের কথা বলিয়া যত্রপূর্ক তাহার 
প্রসম্নতা সম্পাদন করত শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে; অথবা 

রাজাকে জানাইয়া তাহার ব্যবস্থামুসারে সংশোধিত 

হইয়া শুচি হইবে; অথবা অপহাত দ্রব্যের মুল্যানুযায়ী 
দণ্ডদাঁন করিয়৷ বা তপস্া দ্বারা শুচি হইবে ।২৬৮-৬৯ 

মনীধিগণ বলেন ষে, পুবৌক্ত দোধগুলি প্রায়শঃ 

নিরাঁহারবশতঃ খাগ্াভাঁবে জন্মিয়া থাকে । শুদ্র হইতে 
বিনি্গত হইয়া (?) যখন রজন্বলা স্ত্রীর গুহে অবস্থান 

করে, তখন দ্বিজগণ তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন__ 
ইহা ধর্মবিদ্গণ বলিয়া থাকেন। ছুংস্বপ্রদর্শন করিলে, 
বমন করিলে এবং ক্ষুরকর্ম ও মৈথুন-কর্মীস্তে সগ্ভঃন্নান 
করিবে। চিতা, চিতিকাষ্ঠ, যুপ, চণ্ডাল ও দেবল- 
বাক্ধণকে স্পর্শ করিয়া স্নানার্থে সবন্ত্র জলে প্রবেশ 

করিবে ।২৭০-৭২ 

কুকুর, শুগাল ও ব্যাঘ্াদি দ্বারা দষ্ট নর ল্ানার্থ সবস্থু 
দলে প্রবেশ করিয়া আজ্য প্রদান করত শুদ্ধিপ্রাপ্ত 
ইইবে।২৭৩ 

5৪৯ 

শুনো স্রাণাবলীঢস্ত নখৈধিলিখিতস্ চ। 
যতীনাং দর্শনং কাধ্যমগ্রিনা চোপচুলনমূ ॥২৭৪ 
অবজ্জঞাং তু গুরোঃ কৃত নক্তং তস্য চ ভোজনম্। 

নক্ষত্রদর্শনং তৃন্য ইতি প্রাহ পরাশরঃ ॥২৭৫ 
কুমারী তু শুনা স্পৃষ্টা জম্ুকেন বৃকেণ বা। 
যাং দিশং ব্রজতে সৃধ্যস্তাং দিশং সা 

বিলোকয়ে ॥২৭৬ 

দিবসে তু ঘদা গ্রামে শুনা স্পৃষ্টো ভবেদ্ দ্বিজঃ | 
বিপ্রং প্রদক্ষিণীকৃত্য ঘতং প্রাশ্ট বিশুধ্যতি ॥২৭৭ 

চাতুর্ব্যাত্ড, ষা নারা কৃতাভিগমনাপি চ। 
প্রক্ষাল্য নাভিতোহধস্তাদাচান্তস্ত শুচির্নরঃ 0২২৮ 

বিপ্রে মৈথুনিনি স্নানং কেচিদ্ রাজ্জি শিরোবিনা | 
নাভিং যাব বিশস্তদ্ল্লিসশৌচোহস্ত্যজঃ শুচিঃ ॥২৭৯ 

অভিগচ্ছন্ স্তৃতার্থঞ্চ ধভারুতো জ্ি়ং দ্বিজঃ | 
ন চ কুবীত স স্নানং নাভেরধস্ত শোধয়েশ ॥২৮৭ 

সাপ পাপা ০ কত ০ রস 

যাহাকে কুকুর স্বাণ, অবলেহন ও নখ দ্বারা বিদীর্ণ 

করিয়াছে, সেই ব্যক্তি যতিদর্শন করিবে এবং দূষিতস্থান 
অগ্নি দ্বারা শোধন করিবে ।২৭৪ 

'গুরুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া ( দিবাঁভাগে 

উপবাসী থাকিয়া ) রাঁতিতে ভোজন করিবে অথবা নক্ষত্র 

দর্শন করিবে এইরূপ একটি অন্য মত আছে-_ইহা| 

পরাঁশর মুনি বলিয়াছেন ।২৭৫ 

কুকুর, শুগাল ও ব্যাস্্স্পৃষ্ট! কুমারী সূর্য্য যেদিকে 
গমন করে, সেইদিকে অবলোকন করিবে । দিবাভাগে 

গ্রাীমমধ্যে কুকুর কতৃক স্পষ্ট হইয়া দ্বিজ বিপ্র প্রদক্ষিণ 
করিয়া ঘুত ভোঁজন করত বিশুদ্ধ হইবে ।২৭৬-৭৭ 

ব্রাহ্মণাঁদি চতুর্বণীয়া নারীতে অভিগমন করিয়াও 
নাভির নিন্মভীগ প্রক্ষালন করত আচমন করিয়া শুচি 

হইবে ।২৭৮ 

কেহ কেহ বলেন, বিপ্র মৈথুনক্রিয়ান্তে সান, ক্ষত্রিয় 
মন্তকভিন্ন শরীরের অন্যাংশ ধৌত, বৈশ্য নিম্ন হইতে 
নাভি পর্যন্ত ধৌত এবং শুদ্র লিঙ্গশৌচ করিয়া গুটি 
হুইবে 1২৭৯ | 



১৫৩ 

তঙ্কারং তু গুরোঃ কৃত্ব! হুংকারং তু গরীয়নঃ | 

প্রসাগ্ৈতাবনশ্নন্ স্তাৎ স্বাত্বা শুদ্ধ] দ্বিজোত্বমঃ॥২৮১ 
বিবাদে শান্ত্রতো জিত্বা! জয়ে যস্ত ন জায়তে। 

শাশানে জায়তে তশ্ত তমোভাবেন ছুষ্কতম্ ॥২৮২ 

তাড়য়িত্বা তৃণেনাপি স্কন্ধে বাবধ্য রজ্জুন! । 
কলচাঁদপি নিজিত্য তং প্রসাদ্ বিশুধ্যতি ॥২৮৩ 
অবগৃর্য্য চরে কৃচ্ছ মতিকৃচ্ছ-ং নিপাতনে । 
কচ্ছতিরুচ্ছেহস্যকৃপাতে 

কুচ্ছেহন্তান্তরশোণিতে ॥২৮৪ 

প্রেতমুঢু। দগ্ধ1 চ শুদ্ধিঃ ্ানাদ্ দ্বিজম্মনাম্। 
উপবাসেন চৈকেন ব্রন্ধকুর্চঞ্চ পাবনঘ্ ॥১৮৫ 
প্রেতীভূতঞ্চ যঃ শূত্রেং ব্রাহ্মণো! জ্ঞানছুর্বলঃ। 
অনুগচ্ছেন্নীয়মানং ত্রিরাব্রমণু চির্ভবেৎ ॥২৮৬ 

পুত্রলীভের জন্য প্রতিখতৃতে স্বীয় স্ত্রীতে অভিগমন 
করিয়া দ্বিজ নান করিবে না, কেবলমাত্র নাভির 

অধোভাগ শোধন করিবে ।২৮০ 

গুরু ও গরীয়ান্ ব্যক্তির নিকটে “তব” শব্দ অর্থাৎ 

তুমি কি করিতে পার ? ইত্যাদি ও “হুং” শব্দ অর্থাৎ 

'ভ' খুব শক্তি, এই প্রকার উচ্চারণ করিয়া দ্বিজো ত্বম 

ব্যক্তি তাহাদের প্রসন্নতা (এই অন্যায় কাধ্যের জন) 

তাহাদের যে অপ্রসন্পতা জন্মিয়াছে, তাহা বিদুরিত 

করত ) সম্পাদন পূর্বক সান করিয়া শুদ্ধ হইবে ।২৮১ 
শান্ত মুসারে বিবাদে যাহার পরাজয় হয়; তীহার 

দুক্ধতকর্ম অন্ধকাররূপে শ্মশানে প্রকাশিত হয়। জয়ী 
পরাজিতকে তৃণ দ্বারা তাড়না করিয়া অথবা রজ্জ, দ্বারা 

স্কন্ধে আবদ্ধ করিয়! বা কলহে পরাভূত করিয়াও তাঁহার 
প্রসম্গত। সম্পাদন করত শুদ্ধ হইবে 1১৮২-৮৩ 

কাহাকেও বধ করিবার উদ্ভম করিয়া কৃচ্ছ_ ব্রতাচরণ 

করিবে, বধ করিলে অতিকৃচ্ছ রক্তপাত করিলে 

কচ্ছতিকৃচ্ছ এবং রক্তপাত না হইলে কৃচ্ছব্রত 

করিবে 1২৮৪ 

দ্বিজগণের শব-শরীর বহন ও 'দহন করিয়া স্নান 

করত শুদ্ধ হইবে। একদিন উপবাস ও ব্রহ্থাকৃর্চ-ব্রত 

আধ-পাস্ 
ত্রিরাত্রে তু ততঃ পুর্ণে নদীং গন্বা সমুদ্রগাম্। 
প্রাণায়ামশতং কৃত্বা ঘুতং প্রাশ্ট বিশুধ্যতি ॥২৮৭ 

অশ্ুল্যা দত্তকাণ্ঠঞ্চ প্রত্যক্ষলবণং তথা । 
স্র্ভিকাভক্ষণং চৈব তুল্যং গোমাংসভক্ষণমূ ॥২৮৮ 

কৃত্বাহন্য তমমেতেষাং শুধ্যর্থমাত্মনে হিতমূ। 
চরেচ্ছশিব্রতং বিপ্র ইতি প্রাহুর্মনীষ্ণঃ ॥২৮৯ ' 

কেচিদ্ বদন্তি মুনয়? কৃচ্ছং সান্তপনং তথা । 
তদধ'ং পাদকৃচ্ছং বা প্রাহুরন্যে দ্বিজোত্তমাঃ ॥২৯০ 

অধেচ্ছিষ্টো দ্বিজোহজ্ঞানাদ্ যাত্যঘং নহি কিঞ্চন । 
ভুক্তাহনাচম্য বা! কু্ধ্যাদ্ বিশ্মত্রং কেহ নিষ্কৃতিঞ।২৯১ 
নক্তোপবাসী বাহ্ছে তু অন্যত্র দ্বিগুণং চরে । 
অক্টোত্তরশতং জপ্ত] গায়ন্র্যাঃ শুদ্ধিমহতি ॥২৯২ 

অর্ধোচ্ছিষ্টো দ্বিজঃ স্পৃষ্টঃ শুন! বা বুষলেন বা! 
নক্ষত্রদর্শনেহম্সীয়াৎ পঞ্চগব্যপুরঃসরমূ্ ॥২৯৩ 

পবিত্রতা আনয়ন করে। ষেজ্ভীনহীন ব্রাহ্মণ নীয়মান 

শূদ্রশবের অনুগামী হয়, সে ত্রিরাত্র অশুচি হয়। তশপর 

ক্রিরাত্র পূর্ণ হইলে সযুদ্রগামিনী নদীতে (গঙ্গাদিতে ) 
গমন করিয়া শতসংখ্যক প্রাণায়াম করত গ্বতপ্রাশন 

করিয়া বিশুদ্ধ হইবে ।২৮৫-৮৭ 

অঙ্গুলি দ্বারা দস্তধাবন, প্রত্যক্ষলবণভক্ষণ ও ম্বৃত্তিকা- 

ভক্ষণ গোমাংসভক্ষণতুল্য পাঁপজনক। ইহাদের যে 
কোনও একটি কাধ্য করিয়া আত্মাশুদ্ধির জন্য চান্দ্রায়ণ-ব্রত 

করিবে ইহা মনীষিগণ বলিয়াছেন । কোন কোনও 
মুনিগণ বলেন কৃচ্ছ_ সীস্তপন-ব্রত করিবে। অন্যান 

দ্বিজোতুমগণ বলেন-কৃচ্ছাঁধ বা পাদকুচ্ছ_ ব্রত 

করিবে 1২৮৮-৯০ 

অন্ভানতাবশতঃ অধেণচ্ছিষট ছ্িজ কিছুমীত্র পাঁপভাগী 

হয় না। ভোজন করিয়া অনাচমন অবস্থায় বিষ্টা ও মুত 
ত্যাগ করিলে সে বিষয়ে মিষ্কৃতির উপায় কি? 
বাহাবিষয়ে রাত্রিতে উপবাসী থাকিবে 'আর অন্তবিষয়ে 

দ্বিগুণ আচরণ করিবে । অস্টোত্তরশতবার গায়ত্রী জপ 
করিয়া শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ।২৯১-৯২ 

অখেণচ্ছিষট ভিজ কুকুর বা শূড্রম্পৃষ্ট হইয়া নক্ষত্র 



বৃহতপরাশর-স্যৃতিঃ 

অর্ধেচ্ছিষ্টাশ্চ বিপ্রাগ্াঃ স্বোচ্ছিষ্টঃ শৃদ্রসংস্পৃশঃ | 
উপবাসেন শুধ্যেয়ুঃ পঞ্চগব্যস্থয পানতঃ ॥২৯৪ 

শ্ব-কাঁকী-কাকসংস্পুষ্টে। ভুঙ্জানে ত্রাঙ্ষণশ্চ যঃ। 
তান্নস্ত পরিত্যাগং কৃত্বা স্নানেন শুধ্যতি ॥২৯৫ 
বিনা যজ্ঞোপবীতেন ভোজনং কুরুতে যদি । 
অথ মৃত্র-পুরীষে বা রেত£সেচনমেব বা ॥২৯৬ 
ত্রিরাত্রোপোষিতো বিপ্রঃ পাদকৃচ্ছ,ং তু ভূমিপঃ। 

অহোরাভ্রোষিতো৷ বৈশ্যাঃ শুদ্ধিরেষ! পুরাতনী ॥২৯৭ 
বিপ্রঃ ক্ষুৎ্কৃত্য নিষ্ঠীব্য কৃত্বা চানৃতভাষণম্ । 
বচনং পতিতৈঃ কৃত্বা দক্ষিণং শ্রাবণ স্পৃশে ॥২৯৮ 
বিপ্রস্ত দক্ষিণে কর্ণে নিত্যং বপতি পাবকঃ । 
অঙ্গুষ্ঠে দক্ষিণে পাণৌ তম্মান্তেন চ সংস্পৃশেহ ॥২১ 
প্রেক্ষণং শশিনোহকন্য ব্রল্গেশ-বিষুসংক্যতিম্ । 
গায়ত্র্যাঃ শতসাহজং সর্বপাপহরং ম্মৃতম্ ॥৩০০ 

পেশা তি ০ সীস্পীসপী পি স্পটে কপা ও শাক 

দর্শন করত প্রথমে পঞ্চগব্য পান করিয়! পরে ভোজন 

করিবে। অধেচ্ছিষ্ট বিপরা্দি কুকুরের উচ্ছিষ্টের সহিত 
শৃদ্র দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলে উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান 
করত শুদ্ধ হইবে ।২৯৩-৯৪ 

কুকুর, কাকী ও কাক কতৃক সংস্পৃষ্ট হইয়া 

ভোজনরত ব্রাক্ষণ সেই অন্ন পরিত্যাগ করিয়া সান 

দ্বার শুদ্ধ হইবে ।২৯৫ 

যদি দ্বিজ যজ্জোপবীত-বজিত হইয়া ভোজন করে, 

তাহা হইলে সেই ভোজ্য-দ্রব্য মূত্র, পুরীষ বা নিঃক্ষিপ্ত 
রেতংতুল্য অপবিত্র হয়। এইরূপ অবস্থায় বিপ্র ত্রিরাত্র 
উপবাস করিবে, ক্ষত্রিয় পাদকৃচ্ছ_ এবং বৈশ্য অহোরাত্র 

উপবাস করিবে- ইহাই শুদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় ।২৯৬-৯৭ 
বিপ্র হাচিয়া, নিষ্ঠীবনত্যাগ করিয়। অর্থাৎ থুথু 

ফেলিয়া, মিথ্যাকথা বলিয়া ও পতিতের নিসার আলাপন 

করিয়া দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে ।২৯৮ 

অগ্নি বিপ্রের দক্ষিণকর্ণে ও দক্ষিণহস্তের অশ্ুষ্ঠে নিত্য 
বাস করেন। সেইহেত পূর্বোস্ত অবস্থায় দক্ষিণহত্তের 

অশ্ুষ্ট দ্বার! দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে ।২৯৯ 
চন্দ্র ও সুর্য্যাদ্শনি, ব্রন্মা, বিষুর ও মহেশ্বর-স্মরণ এবং 

5৫১ 

গায়ত্র্যটসহত্রং তু ব্রহ্মহত্যাবিশোধনমূ । 
শৃদ্রেবধে ছ্িজাগ্র্যস্ত গায়ত্র্যষ্টসহত্রকম্ ॥৩০১ 
রাজ্ঞঃ পঞ্চ সহত্রং তু স্থাদ্ বিশশ্চ তদর্ধকমৃ। 

যোগেন গতশীলস্তু যদি বা স্যা সদ! নরঃ ॥৩০২ 

বিপ্রশ্চ সম্মতাচারস্তাবুভৌ৷ সর্বদা শুচী | 
মক্ষিকাং সম্ততীর্ধারা বিপ্রুষো ব্রহ্মবিন্ববঃ 
স্্ীমুখং বাল-রুদ্ধৌ চ ন দুষ্যন্তি কদাচন ॥৩০৩ 

আত্মস্ত্রী হ্বাতববালগ্চ আত্মবৃদ্ধস্তঘৈব চ | 
আত্মনঃ শুচয়ঃ সর্বে পরেষামশুচীনি তু ॥৩০৪ 
উৎপন্ন আতুরে ন্নানং দশকৃত্বস্ত নাতৃরঃ | 

ন্নাত্বা স্নাত্বা স্পৃশেদেনং ততঃ শুধ্যেৎ স 

আতুরঃ ॥৩০৫ 

বিবাহোৎসব-যজ্ঞ্েষু সংগ্রামে জলপংপ্লবে। 

পলায়নে তথারণ্যে স্পর্শ দোমো ন বিদ্যাতে ॥৩০৬ 

লক্ষগায়ত্রী জপ করিলে সকল পাপ নষ্ট হয় বলিয়' 

শাস্ত্রে কথিত আছে ।৩০০ 

অধ্টসহত্র গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মহতা-জনিত পাপ 

দূরীভূত হয়। দ্বিজ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শুদ্রকে বধ করিলে অফ- 
সহল্স গায়ত্রী জপ করত পাপুক্ত হইবে আর ক্ষত্রিয় 

পঞ্চসহত্র, বৈশ্ট তদধ গায়ত্রী জপ করিলে পূর্বোক্ত পাপ 

হইতে যুক্তিলাভ করিবে । শীলবজিত নর যোগাভ্যাস 
দ্বারা শুচি হইবে ।৩০১-২ ূ 

বিপ্র এবং শান্দ্রসম্মত আচারবান্ ব্যক্তি এই উভয়েই 

সর্বদা পবিত্র । মক্ষিকা, সম্তভতি, জলবিন্দুর ধারা, ব্রহ্মবিন্দু 

(বেদাদি পাঠকালীন মুখ-নিঃস্থত থুথু ), স্্ীযুখ, বালক, 

ও বুদ্ধ ইহারা কখনও দুষিত হয় না।৩০৩ 
স্বীয় স্ত্রী, বালক (পুত্র) ও বুদ্ধ € পিঙ1) ইহারা 

অন্যের নিকট অপবিত্র হইলেও নিজের নিকট সর্বদাই 

পবিত্র। রোগ হইলে রোগোপশমের পর দশবার স্নান 
করিবে । অথবা বারবার স্নান করিয়া ইহা স্পর্শ করিবে, 
তৎপর আতুর শুদ্ধ হইবে । বিবাহ, উত্সব, যজ্ঞ, সংগ্রীম, 

জলগ্লীৰবন, ( আত্মরক্ষার্থ ) পলায়ন ও অরণ্যে স্পর্শ দোষ 
উৎপন্ন হয় না ।৩০৪-৬ 



১৫২ 

আছ্সঙ্গী সমো দোষী সঙ্গনঙ্গী তদধতিঃ | 
তুসঙ্গী তৃতীয়ভাগী তুরীয়স্ত ন দোঘভাক্ ॥৩০৭ 
আগ্নপ্রষট,্ভবেৎ, স্নানং দ্বিতীয়স্তাপি তথ স্মৃতম্। 
শিরঃপ্রোক্ষণমন্যেষামন্থাত্রাচমনং ল্মৃতম্ ॥৩০৮ 

পলাশ-শিংশপাকাষ্ঠদস্তধাবনকু্নরঃ | 

দিবাকীতিসম স্তাবদ্ যাবদূগাং নৈব পশ্যাতি ॥৩০৯ 

পদ্মাশ্ম-লৌহং ফল-কাষ্ঠি-চর্ম- 

ভাগুস্থতোযেঃ ম্ব়মেব শৌচা। 
পুংসাং নিশাব্বধ্বনিশিঃসখানাং 

স্ত্ীণাঞ্চ শুদ্ধিবিহিতা পদৈব ॥৩১০ 
স্নানং স্পৃষ্টেন যেন স্তাৎ কা্ঠাৈর্ঘদি তৎ স্পুশে। 
নাবারোহণবৎ স্পর্শে তত্তরোপস্পর্শনাচ্ছরচিঃ ॥৩১১ 

শ্লেচ্ছলুতাশনাম্পর্শে ক্ষেত্রে বা ষদি বা স্থলে। 
লে ইত 

দৌষকারী ব্যক্তির প্রথমসঙ্গী দোৌষকারীর সমান 

দোষী, দৌধীর সঙ্গকারীর সঙ্গকারী ব্যক্তি তাহার 

অর্ধেক দোষভাগী, তৎ্সঙ্গকাঁরী ব্যক্তি তিনভাঁগের 

একভাগ দোষে দুষ্ট হয়, আর চতুর্থসঙ্গী সম্পূর্ণ নির্দোষ, 

সে কোনও দোষের ভাগী নহে ।৩০৭ 

দোঁষভাক্ ব্যক্তিকে যে প্রথমস্পর্শ করে, স্সান দ্বারাই 

তাহার শুদ্ধি হয়; দ্বিতীয় ব্যক্তিরও স্নান দ্বারাঁই 

গুদ্ধি হয়। যাহারা ইহাদিগকে অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় 

স্গর্শকারী ব্যক্তিকে স্পর্শ করে, তাহারা মস্তকে জলস্পশ 

করিয়াই শুচি হয়, তত্পরে যাহাঁদের সহিত স্পর্শাদি 

হয়, তাহারা আচমন করিয়াই শুচি হয়। পলাশ ও 

শিশুবৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা যে ব্যক্তি দস্তধাবন করে, সে 

গো-দর্শন না হওয়া পধ্যস্ত দিবাকীন্ডি ( চাগ্ডালবিশেষ ) 

তুল্য হইয়া থাকে । পঞ্স, প্রস্তর, লৌহ, ফল, কাষ্ঠ ও 

চর্মপাত্রস্থ জল ন্বয়ংই পবিত্র । নিশাকালে পথিমধ্যে 

নিঃসহায় স্ত্রী ও পুরুষের সর্বদাই শুদ্ধি শাস্ত্রে বিহিত 

হইয়াছে । যে প্রব্য স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, সেই 

দ্রব্য যদি কাঁ্ঠাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এ 
কাষ্ঠের স্পর্শনে শুচিতাঁর হানি হয় না-শুচিই থাকে । 

নৌকায় আরোহুণের গ্তায় তাহার স্পর্শনে শুচিতার 

হানি হয় না।৩*৮-৩১১ 

আধ্য-শান্ 

উপস্পৃশে শিরঃ প্রোক্ষ্য সংশুদ্ধে 

জায়তে ছিজঃ ॥৩১২ 

বন্ধসংস্পর্শনে তস্ত সচৈলাঙ্গাবগাহনম্ । 
অঙ্গাম্পর্শনবন্তস্ত বদন্তি দ্বিজসত্তযাঃ ॥৩১৩ 

চাগ্ডালোদকসংস্পৃষ্ঃ শু্ধঃ ল্নানেন জায়তে। 
তথা তন্তাগুসংস্পর্শে স্নানমাহুর্মনীষিণঃ ॥৩১৪ 
উদক্যাম্পর্শনে স্ানমংশুকেনাস্তরাহপি বা । 

তৎস্পৃষ্টেহপি ভবে স্বানং তুল্যাঃ 
সূব্বা রজন্বলাঃ ॥৩১৫ 

স্পর্শে মেদ-ভিল্লানাং তথৈব ব্রহ্মঘাতিনাম্ । 

পাঁততানাঞ্চ সংস্পর্শে স্ানমেব বিধীয়তে ॥৩১৬ 
রজন্বলাদিসংস্পর্শে উপস্পর্শনমেব চ | 

উদক্যায়াজ্কিতীয়েহহি কেচিদাচমনং বিছ্ুঃ ॥৩১৭ 

কোনও শম্যক্ষে্রে বা স্থলভূমিতে মাকড়সার সূত্র 
ব! কাষ্ঠীদি দ্বারা দ্বিজ কর্তৃক য্লেচ্ছ স্পষ্ট হইলে এই 
উপস্পর্শন-জনিত দোষযুক্তির জন্য দ্বিজ মস্তকে জল- 

প্রোক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। অঙ্গস্পর্শ করার ন্যায় 

তাহার বষ্ক স্পর্শ করিলে সবন্ত্র অবগাঁহন-স্রান করিবে 

ইহ] দ্বিজসত্তমগণ বলেন ।৩১২-১৩ 

চাগুালোদকম্পর্শী িজ যেরূপ নান দ্বারা শুদ্ধিলাভ 
করে, সেইরূপ চাগালোদকভাণ্ড স্পর্শ করিলে শুদ্ধির 

জন্য সান করিবে-_-ইহ। মনীষিগণ বলেন 1৩১৪ 

রজন্বলা-নারী বন্ত্র দ্বারা ব্যবহিতা হইলেও তাহার 

স্পর্শনে সান করিবে, কেননা সমস্ত রজন্বলাই তুল্য 
অস্পৃশ্য ।৩১৫ 

মেদ, ম্লেচ্ছ, ব্রহ্মঘাতী এবং পতিতগণের সংস্পর্শ 

হইলে সানমাত্র আচরণ করিবে 1৩১৬ 

কেহ কেহ বলেন- রজশ্বলা-সংস্পর্শে উদক ( জল) 
স্প্শই করিবে; রজস্বলার তৃতীয়দিনে স্পর্শ করিলে 
আচমন করিবে ।৩১৭ 

রজন্বল৷ নারী প্রথম দিবসে চাণ্ডালী, দ্বিতীয় দিবসে 
্রক্মাঘাতিনী ও তৃতীয় দিবসে রজকীতুল্যা থাকে এবং 
চতুর্থ দিবলে সে বিশুদ্ধ! হয়।৩১৮ 



বৃহত পরাঁশর-স্মৃতিঃ 

প্রথমেহহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয় ব্রহ্মঘাতিনী | 
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থে তু বিশুধ্যতি ॥৩১৮ 
পুরুহৃতঃ পুরা দৈত্যং ত্রিশীর্বাখ্যং জঘান যু । 
তদ্বধে ব্রন্মহ্যায়াং স্্রীণাং স প্রদদে' ফলঘ্ ॥৩১৯ 
আসাং তপ্রসৃতি স্ত্রীণামস্পৃশ্যত্বং সদা ভবে । 
অংশৈদিনত্রয়ং হেতচ্ছ,ক্র-গুর্বাদিকল্পিতম্ ॥৩২০ 
শবরাশ্চ পুলিন্দাশ্চ কৈবর্তাশ্চ নটাস্তথ| ৷ 
এতান্ রজকসন্ভল্যান্ কেচিদ্াহুর্মনীষিণঃ ॥৩২১ 
রজক্যাগ্যভিগম্যত্ে বৈশ্ঠা। গোমুত্র-যাবকমূ । 

চরন্তি ফডগুণাহোভিঃ কৃচ্ছুং বা দ্বিগুণং ভবেৎ ॥৩২২. 

্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-বিডজাতাঃ শুদ্রান্তেহনুক্রমেণ তু । 
ক্রমাতিক্রমতশ্চান্যে শ্নেচ্ছান্ত্যবর্ণসম্ভবাঃ ॥৩২৩ 

ভোজ্যাশনাস্ত সচ্ছদ্রা অভোজ্যান্নাঃ পরে স্মৃতা 
আমাশনানি ভোজ্যানি শৃতমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে ॥৩২৪ 

ৃ 
ূ্বকালে ু রুকূত (ইন্দ্র) তরিশর্ষনীমক দৈত্যকে বধ! 

করিয়াছিলেন। তিনি সেই দৈত্যবধে উদ্ভুত ব্রহ্মহত্যাঁর 
পাপ জ্রীলোকদ্দিগকে প্রদান করিয়াছিলেন । সেই হইতে 

এই স্্রীলৌকদ্িগের নিত্য অস্পৃশ্বাত্ব থাকায় শুক্রীচার্্য, 
বৃহস্পতি প্রভৃতি গুরুগণ মাংশিক তিন দিন অশুচিত্ব 

কল্পনা করিয়াছেন । শবর অর্থাশু ব্যাধ, পুলিন্দ অর্থাৎ 

শ্লেচ্ছ, কৈবর্ত ও নট অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর-জাতিকে কেহ কেহ 
রজকতুল্য বলিয়া থাকেন ।৩১৯-২১ 

রজকাদি কর্তক অভিগতা বৈশ্যা অভিগতদিনের ৷ 

ছয়গুণ দিন গোষুত্র ও যাবক ভোজন করিয়া কুচ্ছ ব্রত র 

করিবে কিংব! দ্বিগুণ কৃচ্ছু_ব্রত করিবে ।৩২২ । 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র ইহারা এই অনুক্রমে ৃ 

জাত হইয়াছে । যেখানে এই ক্রমের অতিক্রম হইয়াছে | 

সেইন্থলে জাত সন্তানগণকে শ্লেচ্ছ ও অন্তবণ হইতে | 
সমুদভূত বলিয়া জানিবে ।৩২৩ 

সৎ-শুদ্রগণের ভোজ্য ভোজন করিবে । যাহারা সৎ. 
শুদ্র নয়, তাহাদের ভোজ্য ভোজন করিবে না। শুদ্র- ূ 

স্বামিক অপক্ষান্ম ভোজ্য, পক্কান্ন উচ্ছিষ্টতুল্য বলিয়া 
ভোজ্য নছে। দাস, নাপিত, গোপাল; কুলমিত্র ও 

২০ 

১৫৩ 

দাল-নাপিত-গোপাল-কুলমিত্রাহ্ধ সীরিণঃ | 
ভোজ্যান্ন নাপিতশ্চৈব বশ্চাত্বানং 'নিবেদয়েৎ ॥৩২৫ 
পধুষিতং চিরস্থ্চ ভোজ্যং স্লেহসমগ্সিতমৃ। 
যব-গোধুম-মাষাণাংন্রেহ-গোরনবিক্রয়ঃ ॥৩২৬ 
আপদ্গতে। দ্বিজোহম্ীয়াদ্ গৃহ্ীয়াদ্ বা যতস্ততঃ। 
নন লিপ্যেত পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তলা ॥৩২৭ 
স্থাপিতং শৃদ্রগেহেহম্নং কটু পঞ্চ যন্তবেশ | 
নীত্বা নগ্যন্তিকে তদ্ বৈ প্রোক্ষ্য ভূপ্ন্ন দৌষভাক্॥৩২৮ 
গায়ক্র্যোক্কারপুতাভিঃ কেচিদন্ডিশ্চ প্রোক্ষণম্ । 

মন্যান্তে বিষুমন্ত্রেণ কলিধর্মং সমাশ্রিতাঃ ॥৩২৯ 

আমং মাংসং ঘুতং ক্ষৌন্রং স্রেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ | 
শ্লেচ্ছভাগুম্ছিত। হোতে নিষ্দ্ান্তাঃ চয়ঃ স্মৃতাঃ ॥৩৩০ 

আভীরভাগুসংস্থানি পয়ো-দধি-ঘ্বৃতানি চ। 
তাবগুপুতং হি তন্ভাণগ্ুং ঘাবত্তত্র তু তিষ্ঠতি ৩৩১ 

অর্ধসীরী অর্থাৎ অধাংশভাগে ষে ব্যক্তি ক্ষেত্রে চাষ করে, 

তাহাদের অন্ন ভোজনীয়। যে নাপিত আত্মনিবেদন 

করিয়াছে, তাহার অন্ন ভোজ্য ।৬২৪-২৫ 

ন্েহ ও গোছুগ্ধবিক্রেতা আপদ্গ্রন্থ দ্বিজ যব, 

গোধূম ও মাষ প্রভৃতির স্পেহ-সমস্থিত পযু্ষিত ও চিরস্থ 
ভোজ্য-ভোজন ও গ্রহণ করিবে । পদ্মপত্র যেরূপ জললিগ 

হয় না, সেইরূপ পৃরৌক্ত ভোজ্য-ভোজন ও গ্রহণজনিত 
পাপে সেই দ্বিজ লিণ্ত হয় না।৩২৬-২৭ 

শুদ্গেহে স্থাপিত পক ও কটু অন্ন নদী-সন্গিধানে 

লইয়া গিয় প্রোক্ষণ করত ভোজন করিলে দোষভাগী 

হয়ন!। কেহ কেহ বলেন, গায়ত্রী এবং গুকার দ্বারা 

পবিত্রীকৃত জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে । কেহ কেহ মনে 

করেন--কলিযুগের ধর্মপ্রাপ্ত জীবগণ বিষু্মন্ত্র দ্বারা 
পবিত্রীকৃত জলে প্রোক্ষণ করিবে ।৩২৮-২৯ 

আম-মাংস ( কীচামাংস ), ঘৃত, মধু এবং ফলজ 

৷ স্সেহপদার্থ শ্লেচ্ভাগুস্ব হইলেও ভাগু হইতে নিশ্রান্ত 

হইলে পবিত্র হয়। গোপভাপগ্স্থ দুগ্ধ, দধি ও ঘূত যতক্ষণ 

ভাগ্ডে থাকে, ততক্ষণ সেই ভাগু পবিত্র ।৩৩০-৩১ 

সমত্তভ পণ্যদ্রব্য, কারুহন্তস্থিত দ্রব্য, ও অদত্ 



১৫৪ 

পৃতানি সর্বপণ্যানি কারুহস্তস্থিতানি চ। 
অদভানি চ ভক্ষ্যাণি যত্বৃতস্ত ছ্বিজাতিভিঃ ॥৩৩২ 

সর্বস্থোপক্ষরৈধুক্তা শষ্য রক্তাংশুকানি চ। 
পুষ্পাণি চৈব শুধ্যন্তি প্রোক্ষিতানি ন সংশয়ঃ ॥৩৩৩ 

অলেপং মুন্সয়ং ভাগ ভাগুসঞ্চয়মেব চ। 

প্রোক্ষণাদেব শুধ্যেত মলেপমগ্রিতাপনা ॥৩৩৪ 

ংস্যাঞ্চ ভম্মন। শুধ্যেন্ মছ্য-মাংসবিবজিতম্ । 

স্ুরা-মুত্র-পুরীষৈশ্চ শুধ্যতে তাপলেপনৈঃ ॥৩৩৫ 
অলিপ্তং মগ্ঘ-মুত্রা্ৈস্তাভউ্মশ্্েন শুধ্যতি। 
রজসা স্ত্রী মনোছুষ্টা নগ্ভশ্চ বেগসংযুতাঃ ॥৩৩৬ 
অবেগমপি যদ্ভূরি সরিদ্বারি হ্রদে চ যশু। 
সকৃদস্পৃশ্যসংস্পু্টং ন দুষ্যতি চ তদ্ধদঃ ॥৩৩৭ 
সত্যেন পুয়তে বাণী ধর্মঃ সত্যেন বধতে। 

তম্মাৎ সত্যং হি বক্তব্যমাত্মশুদ্ধ্যৈ দ্বিজাতিভিঃ ॥৩৩৮ 

ভক্ষত্রব্য ঘিজাঁতিগণ যত্বপূর্ক পবিত্র করিয়া 

লইবেন 1৩৩২ 

সর্বস্থোপস্বরযুক্ত শয্যা, রক্তবন্ত্র এবং পুষ্প প্রোক্ষিত 

হইলেই শুদ্ধ হয়-_ইহাতে কোনও সংশয় নাই 1৩৩১ 

লেপহীন মুখায়ভাগ্ড ও অন্যভাগ্ডসমূহ 
করিলেই পবিত্র হয়, আর সলেপ-ম্বগ্নয়ভাণ্ড অশ্নিতাপে 

শুদ্ধ হয়। মছ্চ ও মাংস দ্বারা অসংস্পষ্ট কাংস্যপাত্র ভক্ম 
ছারা শুদ্ধ হয়, আর সুরা, মুত্র ও পুরীষযুক্ত কাংস্যপাত্র 
অগ্লিতাপ ও চন্দনাদি লেপন দ্বার! শুদ্ধ হয় ।৩৩৪-৩৫ 

মগ্া-মুত্রাদি দ্বারা লিপ্ত নহে এইরূপ তাত্রপাত্র অঙ্ 

দ্বারা শুদ্ধ হয়। মনোদুষ্টা স্ত্রী রজোনির্গমে শুদ্ধ হয় এবং 

নদীসমূহ বেগসংযুতা হইয়। প্রবাহ দার! শুদ্ধ হয়।৩২৬ 
বেগহীন নদীর প্রভূত জল যে হদে জমিয়া আছে, 

মেই হদের জল একবাঁর অস্পৃশ্ট কর্তৃক স্প্হট হইলেও 
সেই হৃদ দুষ্ট হয় না ।৩৩৭ 

প্রোক্ষণ 

নাধ্য-শাস্্র 

রথ্যাকর্দমতোয়ানি নাবঃ পথি তৃণানি চ। 

মারুতার্কেণ শুধ্যস্তি নিশি চন্দ্রক্ষ-মারুতৈঃ ॥৩৩৯ 

যথাসম্ভবমুক্তানি প্রাযশ্চিত্তানি সত্তম | 
উক্তানুক্তানি সর্বাণি জ্ঞাতব্যানি দ্বিজাতিভিঃ ॥৩৪০ 

প্রায়শ্চিতং নয প্রোক্তং ধর্মশান্্প্রবন্তভিঃ | 
দ্বিজৈস্তত্র প্রকল্প্যং স্তাদ্বর্মশান্ধার্থচিন্তকৈঃ ॥৩৪১ 
উক্তা ময়! নিক্কতয়ঃ সমাসাৎ 

ংগুদ্ধয়ে বর্ণচতৃষটয়স্থয | 
ব্রতানি তেষাং বিহিতানি যানি 

বক্ষ্যাম্যতস্তানি নিবোধস্বেতি ॥২৪২ 
০১ পা নাঃ 

ইতি শ্রীবৃহ্পরাশরীয়ে ধর্মশান্ত্রে ব্রতপ্রোক্তায়াং 

স্মৃত্যাং প্রাযশ্চিন্তনির্ণযো নাম 

অষ্টমোহধ্যায়ঃ। 

সত্য দ্বারা ধর্ম বর্ধিত হয়। এইহেতু দ্বিজগণ আওত্মুশুদ্ধির 
জন্য সত্যকথা বলিবে ।৩৩৮ 

পথ, কর্দমান্ত জল, নৌকা এবং পথিস্থতণ দিবা 
ভাগে সুধ্যকিরণ ও বামুদ্বারা এবং রাত্রিকালে চন্দ্র, নক্ষত 

ও বায়ু দ্বারা শুদ্ধ হয় ।৩৩৯ 

হে দ্বিজসত্তম! প্রায়শ্চিন্ত-সম্বন্ধে যথাসম্ভব আমা 

কর্তৃক উক্ত হইল। এইগ্রন্থে উক্ত ও অমুক্ত সমস্ত 

জ্ঞাতব্যই দ্বিজাতিগণ জাঁনিবেন। ধর্মশান্ত্প্রবস্তীগণ থে 

প্রায়শ্চিন্ত বলেন নাই, সে প্রায়শ্চিন্ত ধর্মশাস্ত্রার্থবিষয়ে 

চিন্তাশীল দ্বিজগণ কল্পনা করিয়া লইবেন 1৩৪০-৪১ 

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের অংশুদ্ধির জন্য নিষ্কৃতি 

সমূহ আমি সংক্ষেপে বলিয়াছি। তণুসন্বন্ধে যে সকল 

ব্রত বিহিত হইয়াছে, অতঃপর সেইগুলি বলিব,-_তাহা 

শ্রবণ কর।৩৪২ 

শ্রীবৃহত্পরাশরীয়-ধর্মশান্ত্রে বাসপ্রশ্নে স্্ব্রতমুনিপ্রোজজ-স্মৃতিশান্জে প্রায়শ্চিন্তনির্য়নামক- 

অঙ্টম অধ্যায় সমাণড। 



নবমঃ অধ্যায়ঃ 

অথ ব্রতোপবাসবিথিঃ 

ব্রতান্যথ প্রবঙ্ষামি হোন্দবাদিক্রমেণ তৃ। 
পাপক্ষয়ঃ কৃতৈর্ষৈঃ স্যাদ্ব্যার্থে তু মহোদয়ঃ ॥১ 
চ্দ্বৃদ্ধ্যাহশ্সীয়া গ্রাস।ন্ শুরে কৃষ্ে চ হ্রাসয়ে 
চন্দ্রক্ষয়ে ন ভোক্তব্যং নবমধ্যং শশিব্রতমূ ॥২ 

বিপরীতক্রমেণাশন্নাদাবাদায় ্রাসয়েৎ | 

বধয়েদন্পক্ষে তু পিপীলীমপ্যামৈন্দবন্ ॥৩ 
আফ্টাবন্টৌ সমস্্ীয়া সত্রতী প্রতিবাপরগ। 
অফ্টগ্রানিকমিত্যেতচ্চান্দ্রায়ণমথাপরম্ ॥8 
শতছয়ং তু পিগানাং চত্বারিংশহসমন্নিতম্ | 

মাসেনৈবোপতূজীত চান্্রায়ণমথাপরম্ ॥৫ 

লবম অধ্যায় 

অনন্তর ব্রতোপবাস-বিধি বগিত হইতেছে। 

আনভ্তর ধর্মর্থে কত যে ব্রত দ্বারা মহাপাপ ক্ষয় হয়, 

চান্দায়ণাদিক্রমে সেই ব্রতসমূহ প্রকৃষ্টরূপে বলিব 1১ 
শুরুপক্ষে চন্দ্রের বৃদ্ধি অনুসারে যে অন্নগ্রাস ভোৌজন 

করিবে, কৃষ্ণপক্ষে তাহা হাস করিবে); চন্দ্রক্ষয় হইলে 

ভোজন করিবে না ইহাকে যবমধ্য চান্দ্ীয়ণ-ব্রত কহে । 

বিপরীতক্রমে অর্থাৎ কুষ্ণপক্ষে ভোঁজন আরস্ত করিলে 

প্রথম হইতেই হ্বাস করিবে এবং অগ্যপক্ষে অর্থাৎ 

রুপক্ষে বধিত করিবে । এইরূপ ব্রত পিপীলিকা-মধ্য 

চাজ্দায়ণ-ব্রত নামে অভিহিত হয়।২-৩ 

ব্রতী প্রতিদিন আটগ্রাস করিয়া অন্নভোজন 

করিবে- এইরূপ ব্রত অষ্টগ্রাসিক চান্দ্রায়ণব্রত-নীমক 
অন্য এক গরকার চাল্দ্রীয়ণ বলিয়া অভিহিত হয়।8 

একমামে ছুইশতচল্িশ গ্রাম অল্লভোজনরূপ 

ব্রততকেও চাল্দ্রায়ণ-ব্রত বলে-ইহা অন্তা একপ্রকার 

চান্জায়ণরত |৫ 

প্রাতঃকালে চারগ্রাস ও লায়ংকালে চারঞ্জাস 

চত্রুরঃ প্রাতরশ্রীয়া সায়ং গ্রাসাংশ্চ তাবতা। 
শিশুচান্দ্রায়ণং তজঞ্ছেঃ প্রোক্তং পাপপ্রণোদনম্ ॥৬ 

মধ্যন্দিনে বদন্মীয়াদক্টো গ্রাসান্ দিনং প্রতি | 
চান্দ্রায়ণং যতীনাং তু ব্রতজ্ঞেঃ পরিকীতিতঘূ ॥৭ 

শিখগুসম্মিতান্ গ্রাসান্ চন্ত্রব্রতো প্রযোজয়েৎ। 

দো? স্যাদন্যথাভাবে তম্মাছুক্তং সমাশ্রয়ে ॥৮ 
একভূক্তৈশ্চ নক্তৈশ্চ তখৈবাধাচিতৈরপি। 
উপবানৈ-্তুভিশ্চ কৃচ্ছঃ ষোড়শভিদিনৈঃ ॥৯ 
উষ্ণং জলং পয়ঃ সপিরেকৈকঞ্চ ত্র্যহং পিষে । 

বায়ুভক্ত্ধ্যহং তিষ্টে তপ্তকচ্ছে ইয়মুচ্যতে ॥১৭ 

অন্নভোজন করিবে, এইরূপ পাপনাঁশকত্রতকে শাস্্- 

গণ শিশু-চান্দ্রায়ণ বলেন। প্রতিদিন মধ্যাহৃবেলায় 

আটগ্রাস অন্পভোজনরপ ব্রতকে ব্রতজ্ঞগণ যতি-চান্দ্ায়ণ 

বলেন । চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণশীল ব্যক্তি কুন্লুটভিম্ব-পরিমিত 
গ্রাস ভোজন করিবে। গ্লাসের পরিমাণ অন্বুপ্রকার 

| হইলে দোষভাগী হইবে বলিয়া পূর্বোক্ত কুক্কুট-ডিম্ব- 

পরিমিত গ্রাসই ভোজন করিবে ।৬-৮ 

চারদিন দিবাভাগে একবার ভোঁজন, চারদিন 

রাত্রিতে একবার ভোজন, চারদিন অযাঁচিত ভোজন এবং 

চারদিন উপবাস--এইরূপ যোড়শদিবস-সাধ্য ব্রত 

করিলে তাহা কুচ্ছ_নাঁমে অভিহিত হয়।৯ 

উষ্টক্তল, উষ্ছুগ্ধ ও উষ্ণঘুত এক একদিন এক একটি 

করিয়া তিনদিনে তিনটি দ্রেব্য পান করিবে এবং তিনদিন 
বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে--এইরূপ ব্রত তগুকৃচ্ছ_ব্রত- 
নামে অভিহিত হয়।১০ 

একপল-পরিমিত জল; একপল-পরিমিত দুগ্ধ এবং 

একপল-পরিমিত ঘৃত পান করিবে । জল, দুগ্ধ ও 

সতের পরিমাণ শাস্ত্রে এইরূপ কীতিত হইয়াছে। ইহার 
অর্থাৎ তগুকচ্ছে.র তিনগুণ মহাসাস্তপণব্রতমামে কথিত | 



১৫৬ 

পলমেকং জলং পান্বা পলমেকং তথা পয়ঃ। 

পলমেকং তথাজ্যন্ত মানমেতৎ প্রকীতিতম্ ॥১১ 
এতত্, ব্রিগুণং তজ জৈতর্মহাসান্তপনং স্মৃতম্। 
প্রাজাপত্যঞ্চ কৃচ্ছঞ্চ পরাকন্ত্রিগুণো মহান্ ॥১২ 

পদ্মোছুম্বর-রাজীব-বিল্বপত্রং কুশোদকম্। 
প্রত্যেকং প্রত্যহং প্রাশ্য পর্ণকৃচ্ছ,ঃ প্রকীত্িতঃ ॥১৩ 
প্রত্যেক প্রত্যহং গব্যং মুত্রং শকৃণ পয়ো দধি। 
ঘৃতং কুশোদকং গীত্বা উপবাসশ্চ তৎসম$ ॥১৪ 

এভিঃ সপ্তাশনৈরুক্তং দিব্যং সান্তপনং দ্বিজেঃ | 
সপ্তাহেন তু কৃচ্ছেহয়ং মুনিভিঃ পরিকীতিতঃ ॥১৫ 

এতত, ত্রিগুণং তজ.জৈরমহাসান্তপনং স্মতম্। 
প্রাজাপত্যঞ্চ কৃচ্ছ.ঞ্চ পরাকন্ত্িগুণো মহান্ ॥১৬ 

একভূক্তঞ্চ নক্তঞ্চ অযাচিতবিশেষণে 

পাদরুচ্ছেহয়মুদ্দিষ্টঃ। স্িদ্বং প্রজাপতিব্রতম্ ॥১৭ 
অয়মেবাতিকৃচ্ছ,ঃ স্তাৎ পাণিপুরান্নভোজনঃ | 
কৃচ্ছাতিকচ্ছ,ঃ পয়সা দিবলানেকবিংশতিঃ ॥১৮ 

প্রাজাপত্য, কৃচ্ছ ও মহাপরাঁক ইহা আবার মহাী- 

সান্তপনের তিনগুণ জানিবে ।১১-১২ 

স্থলপদ্ম, উদুম্বর, জলপন্ম, বিল্পত্র ও কুশযুক্ত জল 

প্রত্যহ প্রত্যেকটি ভোজন ও পান করিলে তাহাকে 

পর্ণকুচ্ছ_ বলে। গোমুত্র, গোঁময়, দুগ্ধ, দধি, ঘ্ৃত ও 

কুশোৌদক পান করিলে তাহা উপবাস-তুলা হয়। এই 

দ্রব্যসকল সাতবার ভোজন করিলে দ্বিজগণ তাহাকে 

দিব্যসাস্তপন বলে। এই ব্রত সাতদিন করিলে কৃচ্ছ-ব্রত 

হয়, মুনিগণ এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার তিনগুণ 

করিলে তাহা মহাঁ-সাস্তপননামে অভিহিত হয়। 

প্রাজাপত্য, কুচ্ছ_ও মহাপরাক-ব্রতেও তিনগুণ জাঁনিবে। 

দিবাভাগে একবার ও রাত্রিতে একবার এবং অযাচিত 

ভোজনের কথা যাহ বল! হইয়াছে, তাহা পাদকুচ্ছ 

ব্রতকে লক্ষ্য করিয়াই বল! হইয়াছে। পাণিতে 

অর্থাৎ হস্তে যাহা ধরিবে, সেরূুইপ অন্নভৌজন করিলে 

'অতিকৃচ্ছ_»ব্রত হয়। কুচ্ছতিকৃচ্ছ্-ব্রতে বিংশতিদিবস 

দুর্ধীপান করিবে । দ্বাদশদিবস উপবাস করিলে তাহাকে 

আর্য্য-শাস্র 

দিনৈদ্বাদশভিঃ প্রোক্তঃ পরাকঃ সমুপোষিতৈঃ 
এক-দ্বযহ-ত্র্যহাদীনি নক্তং চৈব যথাশ্রুতম্ 1১৯ 
সম্প্রাশ্ট তিলপিণ্যাকং তক্রং তোয়ং কুশোদকম্। 

পঞ্চমে হ্যপবাসঃ স্তাৎ সৌম্যকচ্ছোহয়মুচ্যতে ॥২০ 
চাল্ায়ণে চ কৃচ্ছে, চ ভ্রিকালং ম্নানমাচরেহ | 

ন্নদ্বযুং তু কর্তব্যং ব্রতেষেবাপরেষু চ ॥২১ 

শক্তিং জ্ঞাত্বা! শরীরন্ত ন্নানং কাধ্যং তথা ব্রতম্। 

অসামর্ঘ্যে তু কায়স্ত যাচ্যঃ পর্দনুগ্রহঃ ॥২২ 

ব্রহ্মকৃ্চং প্রবক্ষ্যামি ব্রতানামৃদ্তমং ব্রতম্। 

কৃতেন মেন-মুচ্যন্তে প্রাণিনঃ সর্বকিল্ধিষৈঃ ॥২৩ 

নীলিকায়াস্ত গোমুত্রং কৃষ্ণায়াঃ শরুহুদ্ধরেত | 
পয়্ত তিস্তবর্ণায়াঃ গীতাযাশ্চ তথা দধি ॥২৪ 

কপিলায়া ঘ্বতং তথ্ন্মহাপাতকনাশনম্ | 

অভাবে সর্ববর্ণায়াঃ কপিলায়াঃ সমুদ্ধরে ॥২৫ 
পলানি পঞ্চ মুত্রন্থয অঙ্গুষ্ঠাধং তৃ গোময়ম্। 
ক্ষীরং সপ্তপলং গ্রা্াং তথা দগ্ন; পলব্রয়মূ ॥২৬ 

পরাকব্রত কহে । যথাশ্ুতরূপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 

দিবসে রাত্রিতে ভোজন, চতুথদিবসে তিলপিষ্টক-ভক্ষণ 
এবং ঘোল ও কুশোদক-পাঁন এবং পঞ্চনদিবসে উপবাঁন 

করিলে তাহাকে সৌম্যকৃচ্ছ_-ব্রত বলে।১৩-২০ 

চান্দ্ায়ণ ও কৃচ্ছ ব্রতে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ ওলসায়াহ্ছে স্নান 

করিবে । অন্যান্য ব্রতে দুইবার স্নান করিবে 1২১ 

শরীরের শক্তি কিরূপ আছে, তাহা জানিয়া স্নান ও 

ব্রত করিবে । শরীরিক সামর্থ্যের অভাব হইলে বিদ্ব- 

পর্মদে যাইয়া তাহাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবে ।২২ 

সমস্ত ত্রতের মধ্যে ব্রহ্ধকৃঙ্চনীমক শ্োষ্টব্রত-সম্বন্ধে 
প্রকৃষ্টরূপে বলিব, যাহার আচরণ করিলে প্রাণিগণ সমস্ত 

পাঁপ হইতে মুক্ভিলীভ করে ।২৩ . 

নীলবর্ণা গাভীর মুত্র, কৃষ্ণীবর্ণ গাভীর গোময়, ন্বণ- 

বর্ণ গাভীর দুগ্ধ, পীতবর্ণা গাভীর দধি ও কপিলবর্ণা 

গাভীর ঘ্বৃত সংগ্রহ করিবে । এই ভ্রব্যগুলি মহাপাঁতক- 
নাশক | উল্লিখিত বর্ণবিশিষ্ট গাভীসমূছের সংগ্রহ না 

হইলে মাত্র কপিলা গাভী হইতে মুত্রীদি সংগ্রহ করিবে। 

পপ শি শাগতি 



বৃহৎ পরাশর-শ্মৃতি: 

ঘৃতং চাষ্টপলং গ্রাহং পলমেকং কুশাস্তসঃ | 
মন্্রেঃ সর্বাণি চৈতানি অভিমন্স্যাথ মিশ্রয়ে ॥২৭ 

গায়ত্র্যা চৈব গোমুত্রং গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্ । 

আপ্যায়স্ষেতি বৈ ক্ষীরং দধিক্রাবস্তথা দধি ॥২৮ 
তেজোহসি শুক্রমিত্যাজ্যং দেবস্তয তব! কুশোদকমূ। 
নিম্পম্নং পঞ্চগব্যঞ্চ পাত্রেষু ক্রমতঃ পিবেৎ ॥২৯ 

মধ্যমেন গলাশম্য তৎপনত্রেণ পিবেদ্ দ্বিজঃ | 

দ্বিতীয়ং পদ্মপত্রেণ ব্রহ্মপত্রেণ চাপরে ॥৩, 

চতুর্থং তাত্রপাত্রেণ তৎপিবেদ্ ব্রতরুদৃদ্বিজঃ | 

আলোড্য প্রণবেনৈব নির্মথ্য প্রণবেন চ ॥৩১ 
উদ্ধত্য প্রণবেনৈব প্রাশয়েৎ প্রণবেন তু। 
বিষ সংস্মাপয়েস্তজ্ঞা পঞ্চগব্যেন চার্চয়েৎ ॥৩২ 

কৃম্বা গজ ছুয়াম্মক্ত্রৈঃ পঞ্চগব্যং হুতাশনে | 
সব্যান্ৃত্যা 6 গায়ত্র্যা তথৈব প্রণবেন চ ॥৩৩ 

(এক্ষণে পরিমাণ বলা হইতেছে) মুত্র পাঁচপল, 
অনুষ্টার্ধ গোময়, দুগ্ধ সাঁতপল, দধি তিনপল, ঘত আটপল 
এবং কুশোদক একপল--এই সকল দ্রব্য মন্ত্র দ্বারা 
'অভিমন্্রিত করিয়। অনন্তর মিশ্রিত করিবে ।২২-২৭ 

গায়ব্রী-মন্ত্র দ্বারা গোমুজ, “গন্ধদারাঁং” ইত্যাদি মন্ত্র 

দারা গোময়। “আপ্যায়স্ব” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ভুগ্ধ, 

“দধিত্রশর' ইত্যাদি মন্ত্রে দধি, “তেজোইসি” ইত্যাদি 
মন্ত্র দ্বার ঘুত এবং “দেবস্য ত্বা” ইত্যাদি মন্ত্রে কুশোদক 

দ্বার। ক্রমশঃ অভিমন্ত্রিত করিবে এবং পাত্রে মিশাইয়! 
পঞ্চগব্য প্রস্তত করত পান করিবে ।২৮-২৯ 

প্রথম পলাশপত্রের মধ্য্থান দিয়া পান করিবে। 

ব্রতকৃদ্ দ্বিজ দ্বিতীয়বার পদ্মপত্রের সাহায্যে, তৃতীয়বার 
ব্রহ্ষপত্রের সাহায্যে এবং চতুর্থবার তাত্রপাত্রের সাহায্যে 

পান করিবে। প্রণবন্ধারা আলোড়ন ও নিমস্থন 
করত উত্তোলন ও ভোজন করিবে। পঞ্চগব্য দ্বারা 

ভক্তিপূর্বক বিষ্ণকে নান করাইবে ও পৃজ' করিবে। 
৩০৩২ 

কুম্বাগুমন্ত্র বারা অগ্নিতে পঞ্চগব্য আন্ুতি দ্িবে। 

১৫৭ 

্রহ্মকৃমিদং প্রোক্তং ব্রতং পঞ্চদিনাত্মকম্ । 
পঞ্চগব্যঞ্চ সম্প্রাশ্য পঞ্চরাব্রোপবাসকৃত ॥৩৪ 
নক্তেন বা সমন্মীয়াদ্ যাবচ্ছক্ত্য৷ দিনানি চ। 
পাঞ্চাহ্নিকং পারণকং ব্রতস্তাস্য প্রকীতিতম্ ॥৩৫ 

নির্দহেত সর্বপাপানি ত্রহ্মকু্মিদং স্মৃতম্ | 
অন্যে বদন্তি কবয় উপবাসং বিনা ব্রতমূ ॥৩৬ 

জপ-হোমাদি কর্তব্যং দেবতার্চনমেব বা। 
পঞ্চগব্যঞ্চ হোতব্যং পঞ্চগব্যং সমস্মীয়াৎ ॥৩৭ 

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েন্তাবদ্ যাব কুর্যাদিদং ব্রতমৃ। 
যত্্গস্থিগতং পাপং বিদ্যুতে পুরুষস্ চ ॥৩৮ 

বরহ্মকর্ঠো দহেৎ সর্বং সমিদ্ধোহমিরিবেহ্ধনম্ ॥৩৯ 

যাবস্তি পাপানি ভবন্তি পুংসাং 

দৈবাদকামাদপি কামতো। বা 

সব্যাহতিক গায়ত্রী ও 

দিবে 1৩৩ 

প্রণব দ্বারাও আন্তৃতি 

পঞ্চরাঁত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভোজন করত পঞ্চ- 

দিনাআ্ক এই ব্রহ্মকৃর্টব্রত করিবে অথবা ভক্তিযুক্ত 
হইয়। পঞ্চদিবল রাত্রিতে ভোজন করিবে । পঞ্চদিনাতুক 

ব্রতের এই প্রকার পারণ শান্পে কীতিত হইয়াছে। 

এই ব্রহ্ষকৃর্টনামক ব্রত সমস্ত পাপ দগ্ধ করে। 

অন্যান্য জ্ভানিগণ বলেন,-_এই ব্রতে উপবাস করিবে না । 

জপ, হোম, দেবার্ছন ও পঞ্চগব্য আহুতি দিবে এবং 

পঞ্চগব্য ভোজন করিবে । যে পর্য্যন্ত এই পাপ অস্থিগত 

থাকে, সেই পধ্যস্ত এই ব্রত করিবে, এবং ব্রতকাল 

যাঁবৎ ব্রীক্ণগণকে ভোজন করাইবে। প্রজ্লিত অগ্নি 
ষেরূপ কাষ্ঠ দগ্ধ করে, ব্রদ্ষকৃর্চব্রতও সেইরূপ সকল- 
প্রকার পাপ দগ্ধ করে ।৩৫-৩৯ 

দৈব, ইচ্ছা বা অনিচ্ছাবশতঃ পুরুষের ষে সমস্ত পাঁপ 

জন্মে, সে সকল পাপের শুদ্ধির জন্য এই ব্রতসমূহ মুনি 

কর্তৃক উক্ত হইয়াছে এবং এই প্রকার অন্য ব্রতও উক্ত 

হইয়াছে ।৪* | 



১৫৮ আধা) শানু 

উক্তানি তেষাং মুনিন! ব্রতানি | বদস্তি দানং মুনয়ঃ প্রধানং 
শুদ্ধযর্থমেতান্যপরাণি চৈবম্ ॥8. কলে যুগে নান্যাদিহান্তি কিঞ্চিত 

ধ্মার্থমেতানি কৃতাঁনি পুংসাং  বিশোধনং সর্বমিহাপি পুজ্যং 
দছ্যুদিবৌকস্ত বিমুক্ত-সিদ্ধিঃ | বদামি তক্মাদথ দানধর্ান্ ॥৪৩ 

ঘাত্রাপি পুজ্যত্বমশেষলোকৈ- ূ 
স্বেজঃ শরীরী বিচরন্ বিভাতি ॥৪১ | & 

যন্ত্াস্তি ভীতিঃ পুরুষস্ঠ পাপাদ্ 
ইচ্ছেচ্চ কর্তৃং ক্ষয়মেনসাঞ্চ । 

গ্রীত্যেব তঞ্চ ব্রত-দান-জপ্যং 
প্রোদ্দিশ্বামেতন্ন তান্যতস্ত ॥৪২ 

ইতি বৃহত্পরাশরীয়ে ধর্মশান্্রে স্থব্রতপ্রোক্তায়াং 

নংহিতায়ামৈন্দবাদিব্রতনির্ণয়ো। নাম 

নবমোহধ্যায়ঃ 1১৯ 

ধর্মলভার্থ কৃত পূর্বোক্ত ব্রতসমূহ পুরুষগণকে ব্রত, দান ও জপ করিবে। ব্রত, দীন ও জপভিন্ন পাঁপ 
স্বর্গ ও অবিমুক্ত সিদ্ধি প্রদান করে__ইহলোকে তাহারা হইতে মুক্তির অন্য উপায় নাই ।৪১ ৪২ 
অশেষ-লৌক কর্তৃক পূজিত হন ও তোজোময় শরীর মুনিগণ বলেন যে, কলিযুগে দানই প্রধান, 
ধারণ করত বিচরণ করিতে করিতে বিশেষ দীপ্তিলীভ তদপেক্ষা অন্য কিছুই প্রধান নহে। দান দ্বারা সমস্ত 

করেন। যে পুরুষের পাঁপ হইতে ভয় আছে-_পাপক্ষয়ের ; পাপের ক্ষালন হয় এবং 'ইহুলোকে পুজনীয় হয়। 
ইচ্ছা আছে, সে গ্রীতির সহিত সেই পাপ লক্ষ্য করিয়া : সেহেতু দাঁনধর্ম নলিতেছি।৪৩ 

বুহশুপরাশরীয় ধশ্মশান্তে স্ুব্রতমুনিপ্রোক্ত-সংহিতায় চাল্দায়ণাঁদি ব্রতনির্ণয় নামক 

নবম অধ্যায় সমাগু । 



দশমঃ অধ্যায়ঃ 

অথ সর্ববানবিধিবর্ণনম্। 
দানানি বিধিনা সাধং জগৌ যানি পরাশরঃ | 
ব্যাসম্ত তানি বক্ষ্যামি আয়তাং দ্বিজসত্ভমাঃ ॥১ 

দানেন প্রাপ্যতে স্বর্গো দানেন স্ুখমন্খুতে । 

ইহামুত্র চ দানেন পুজ্যো ভবতি মানবঃ ॥২ 

ন দানা পরমো ধর্মস্ত্রিযু লোকেষু বিদ্যাতে। 
তম্মাদ্দানং প্রদাতব্যং ষথাশক্ত্যা সদা নরৈঃ ॥৩ 

গুমুক্ষবোহপি যোগীশা ভিক্ষাদানোপজীবিনঃ | 
অন্ন তোয়-সমাধুক্তং পুথগেতে তথৈব চ ॥৪ 
তোয়মন্নঞ্চ বাঞ্ছন্তি কিং পুনঃ সানুবাগিণঃ | 
সর্বোপক্করলংযুক্তং গুহঞ্চ গুহমাতৃকম্ ॥৫ 

র্ষাদিযুক্তং সারঞ্চ বুধমেকং তথৈব চ। 
গহ্যাগ্রিনা প্রদানেন গো প্রদানং তথৈব চ ॥৬ 
(সীরভেয়ীং দ্বিবক্তুণঞ্চ তিলধেনুমতঃপরম্ | 
গ্রতধেনুং পয়োধেনুং হেমধেনুং স্তবিস্তরম্ ॥৭ 

দশম অধ্যায় 

সর্বপ্রকার দানবিঘি বণিত হইতেছে। 
হে দ্বিজসত্তমগণ ! পরাঁশর মুনি ব্যাসদেবের নিকট 

বিধির সহিত যে সকল দান করিবার কথা বলিয়াছেন, 

তাহা আমি আপনাদের নিকট বলিব, আপনার! শ্রাবণ 

করুন ।১ 

দান দ্বারা স্বগপ্রাপ্তি হয়; দান দ্বারা স্থখভোগ 

হয়। মানুষ ইহলোকে ও পরলোকে দান দ্বারা 

পূজনীয় হয়। ভ্রিলোৌকে দান অপেক্ষা শ্রেষ্টধর্ম আর 

কিছুই নাই। সেইহেতু মনুষ্যগণ সর্বদা ষথাশক্তি দান 
করিবে ।২-৩ 

সেইরূপ মুমুক্ষু যৌগিশ্রেষ্ঠগণও ভিক্ষারূপ দান 
গ্রহণ করিয়া জীীবনধারণ করেন। জলসহ অন্নদান এ 

কৃষণজিন প্রদানঞ্চ বাজি-স্যন্দনমেব চ। 

একবাজি গ্রদানঞ্চ তথ! তশ্য পরিগ্রহঃ ॥৮ 

শখামনানি যানানি হস্তি-রথং তথা গজমৃ। 
একহন্তিপ্রানঞ্চ কন্যাদাীনফলং তথ ॥৯ 

ভূমিদানং ফলং চৈব তুলাপুরুষমেব চ। 

হেম-রূপ্য প্রদানপ্ মণিকাদিসমন্থিতম্ ॥১০ 

ত্রপু-সীসক-তাআদি সর্বধাতু প্রদানবং | 
নক্ষত্রতিথি-যোগেষু বদ্ যত্বদ্দানজং ফলম্ ॥১১ 

বিগ্তাদানফলং চৈব প্রাণদানং তথৈব চ। 
অভয়াদিক্দানানি প্রতিগ্রহে যথ! বিধিঃ ॥১২ 

ইন্টা-পুর্তে৭ ফলোপেতৌ সর্ব, বিস্তরতো ময়া। 
শক্তসুনোঃ শ্রুতং পুর্বং ক্রমাৎ কথয়তঃ শৃণু ॥৯৩ 

গোহিবিণ্যাদিদানানাং সর্বেষামপ্যনুত্তমম্ | 

অন্নদানমপেক্ষন্তে সর্বেছপি হি দিবৌকসঃ ॥১৪ 

দান হইতে পুথকৃ। অনুরাগিগণ জল ও অন্ন ইচ্ছা করেন 
এবং সর্বপ্রকাঁব উপক্ষর-সংযুক্ত অর্থাৎ আচ্ছাদনযুক্ত গৃহ, 
বৃধাদি-সংযুক্ত লাঙ্গল ও একটি বৃষ, গৃহাসূত্রানুসারে 

প্রজ্বালিত অগ্িসাক্ষাতে দান, গোদান, আসম্নপ্রসবা 

গাভী, সতিল ধেন্ত, সঘূত ধেমু, পয়োযুক্তা ধেন্গু 

হেমযুক্তা ধেনু ও কুষ্*সারমুগ-চর্ধদান, অশ্বযুক্ত 

রথ এবং একাশদান ও তাহার গ্রহণ, স্যখাসন, 

যান, হস্তিরথ ও হস্তিদান, একটি হস্তি প্রদান, কন্যা 
দন ও তাহার কল, ফুমিদান, তুলাপুরুষদান, মণিসংযুক্ত 

স্বর্ণ ও রৌপ্যদান ত্রপু (রঙ) সীসক, তাত্রাদি সর্বধাতু 
দান, নক্ষত্র, তিথি ও যোগ অনুসারে ষে যে দানে যে 

যে ফল, বিগ্ভাদানফল, প্রাণদাঁনফল, অভয়াদি দান ও 

গুতিগ্রহবিধি, অগ্নিহোতাদি যঙ্ঞ্ক ও তাহার কল এই 



১৬০ আধ্য-শাস্ 

অন্নার্থং মাতরিশ্বায়মন্নার্থঞ্চ তথাহনলঃ | 

অন্নার্থং লবিতা দেবে! বাতি জ্বলতি ভাসতে ॥১৫ 
অন্নকামঃ সসর্জেদং বিধিরপ্যখিলং জগণ্ু | 
অন্নাৎ পরতরং তত্ব ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥১৬ 
দদ্যাদহরহস্তম্মাদন্নং বিপ্রায় মানবঃ | 

শৃতং বা যদি বা চামং স স্বর্গে হুখমন্ুতে ॥১৭ 
শোভনান্ সংভৃতান্ কুস্তান্ পক্কান্নপরিপুরিতান্ । 

অপুপৈর্মোদকাগ্যৈশ্চ দত্তা দিবি শ্ুখং বসে ॥১৮ 
মণিকং কলশান্ বাহপি ঘঃ পুরয়তি শক্তিতঃ | 

সুশুভান্তিথিজৌকস্তু সম্পূর্ণাশো দিবং ব্রজেৎ ॥১৯ 
দ্বিজান্ যঃ পায়য়েন্োয়মন্যানপি পিপাদিতান্। 
প্রপাং তু কারয়েদ্ গ্রীষ্মে দেবলোকমবাগ্র,য়াৎ ॥২ 

যদ্বা তৃণাদিকং দগ্যাদ্ বর্ষাস্ত্ চ প্রতিশ্রযয্। 

পাদাভাঙ্গং তথৈধাংসি শীতে গ্রাবরণানি চ ॥২১ 

সমস্ত কথা পূর্বে যাহা শক্তিপুত্র পরাশর বিস্তৃতভাবে 
বলিয়াছিলেন--তাহা আমি শুনিয়াছি, অতঃপর 

সেইসকল আপনারাও শ্রবণ করুন।৪-১৩ 
গো, হিরণ্যাদি দান সমস্ত দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 

দান। সমস্ত স্বর্গবাসিগণও অন্প্রাপ্তির অপেক্ষা করেন । 

অন্নের জন্য বায়ু প্রবাহিত হয়, অন্নের জন্য অগ্নি 
প্রত্থলিত হয়, অন্নের জন্য স্র্ধ/ দীপ্তি প্রদান করেন । 

বিধি অন্নকাঁম হইয়া এই অখিল জগণ্ স্্টি করিয়াছেন। 

অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তত্ব হয় নাই ও হইবে না। 

সেইহেতু মানুষ প্রতিদিন বিপ্রকে অন্নদান করিবে। 

উপানতপাছুকে চৈব দদণ কামানবাণু,য়াৎ। 

সপ্তধান্যলমাযুক্তং সর্বং স্নেহনমদ্দিতম্ ॥২২ 
সর্বোপক্ষরসংযুক্তং পর্বালঙ্কারভূষিতম্ । 

হিরণ্য-গো-বৃষা-হশ্বৈশ্চ তুলী-শব্যোপধানকৈঃ ॥২৩ 

বর-স্ত্রী ভূষণৈযুক্তং নকাংস্যং তাত্ভাজনয্। . 
কগুন্যাদিলমাধুক্তং দদড পাত্রায় মানবঃ ॥২৪ 

পকেষ্টকচিতং কৃত্বা সর্বলক্ষণসংযুতম্ । 
মধুয়ং বা তথা সগ্ঃ কৃত্বা চাশ্মময়ং তথা ॥২৫ 

দত্ত স্থানমবাপ্পোতি প্রাজাপত্যমসংশম্বম্ ৷ 

প্রাকার৷ যাত্র সৌবর্ণা গৃহাণুযুষ্চৈস্তরাণি চ ॥২৬ 
মাণিক্য-গারুড়ৈর্বজৈর্মে ক্তিকৈর্ভষিতানি চ। 
দেবকন্যাসহজ্রেণ স বৃতো গীত-নুত্য কৈ? ॥১৭ 
সেব্যমানোহপ্নরঃসত্ঘৈঃ প্রজাপতিদমং বলেছ । 
অনড্নাহো চ ধূর্বাহৌ বলবন্তো স্তুলক্ষণৌ ॥২৮ 

যিনি পিপামিত অন্য দ্বিজগণকেও জলপান করান 

এবং গ্রীত্মকাঁলে জলসত্র শ্কাপন করেন, তিনি দেবলোক 

প্রাপ্ত হন।২০ 

অথবা যিনি বর্ধাকালে আশ্রয়গ্রহণের জন্য তৃণাদি, 

শীতকালে পাদাভ্যঙ্গ, কাষ্ঠ, আবরণ, চর্মপাদ্কা ও 
কাষ্ঠপাছুকা দান করেন, তিনি অভীষ্ট প্রাপ্ত হন। 
সপ্তধান্য-সমাযুক্ত, সর্বপ্রকার ন্নেহছপদার্থযুক্ত, সবোঁপস্কর- 
সংযুক্ত, সর্বালঙ্কারভূষিত দ্রব্য, হিরণ্য, গো, বৃষ, অশ, 
তুলময়ী শ্যা, উপাধান, স্থুন্দরীন্ত্রী, ভূষণযুক্ত কাংস্তপাত্র 

| ও তাত্রপাত্র এবং উদৃখলাদিসমাযুক্ত দ্রব্য ঘোগ্যপাত্রে 
পক্কান্নঈই হউক বা আমান্নই হউক সেই অন্*দাতা স্বর্গে _ দান করিয়া মীনব দেবলোক প্রাপ্ত হন ।১১-২৫ 
যাইয়া স্থখভোগ করে ।১৪-১৭ 

শৌভন- উত্তম দ্রব্য দ্বার পূর্ণ, পক্কান্-পরিপূরিত 
সর্বলক্ষণসংযুক্ত পন ইষ্টকনিমিত মৃখায় পাত্র অথবা 

৷ সষ্ভঃকৃত প্রস্তরময় পাত্র দান করিয়া ব্রহ্ধলোক প্রাপ্ত হয় 
পিক ও মোদকদি-পরিপুরিত কুস্ত প্রদান করত স্বর্গে --এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। স্থবর্ণময় প্রাকার- 
যাইয়া মুখে বাস করে ।১৮ 

অথবা যে দ্বিজ শক্তি অনুসারে মণিময়কলস মঙ্গল- 

জনক নির্মল জল দ্বার! পূর্ণ করত তাহ। দান করেন, 
তিনি পূর্ণকাম হইয়া স্বর্গে গমন করেন ।১৯ 

বেষ্টিত মাণিক্য, স্বর্ণ, হীরক ও মুক্তা-ভূষিত উচ্চতর গৃহ 
৷ দান করিয়া দাতা নৃতা-গীতের সহিত সহজ দেবকন্যা 
৷ কর্তৃক পরিবৃত এবং অগ্সরাগণ কতৃক সেবিত হইয়া 
।ব্রন্ধার সহিত বাস করেন। স্থলক্ষণ-বলবান্-বহুনক্ষম- 



বৃহ পরাশর-স্মৃতিঃ 

তরুণো স্থরিষাণো চ ঘণ্ট। ভরণভূঘিতৌ | 
অছুষ্টাবেকবর্ণে । তু সশি'বো দক্ষিণান্সিতৌ ॥২৯ 
যআহুয় দ্বিজাগ্র্যায় দগ্যান্তক্ত্যা তু মানবঃ | 
নোহনডুদ্রোমতুল্যানি স্বর্গে বর্দীণি তিঠতি | 
অপ্নরোভির্তো নিত্যং সেব্যমানঃ স্থরাম্থরৈঃ ॥৩০ 
একোহপি হি বুষে দেয়ো ধূর্বহঃ শুভলক্ষণঃ | 
অরোগশ্চাপরিক্িষ্টো যম্মাৎ স দশগোমমঃ ॥৩১ 
একেন দত্তেন বৃষেণ যন্মাদ্- 

ভবস্তি দত্তা দশ পৌরভেয়াঃ | 
মাহ্য্যেতে। যদ্ধরণীসমানাদ্ 

তম্মাদ্ বৃষাৎ পুজ্যতমোহস্তি নান্যাঃ ॥৩২ 
ৃষ্টিদানং প্রবক্্যামি যথ। দেয়ং দ্বিজাতিভিঃ। 
নো বিধির্দক্ষিণায়াশ্চ তথা সর্বং নিবোধত ॥৩৩ 
একরাব্রোধিতঃ স্নাতো৷ গোদাতা পঞ্চগব্যপঃ | 
পঞ্চামুতেন সংস্্াপ্য সম্পুজ্য গরুড়ধ্বজম্ ॥৩8 

নবহুসাং বন্ধ্রসংযুক্তাং সিতমজ্ঞোপবীতিনীম্ | 
স্বিষাণাং স্থরূপাঞ্চ সর্বলক্ষণসংযুতাম্ ॥৩৫ 

তরুণ, সুন্দর শু্গযুক্ত, ঘণ্টা ভরণভূষিত, নির্দোষ, একবর্ণ 
ও শুভ লক্ষণযুক্ত বৃষযুগল যে মানব দ্বিজশ্রেষ্টকে আহবান 

করিয়া ভক্তির সহিত দক্ষিণাসহ দান করে, সে বৃষের 

শরীরে যত লোম আছে, তত বসর অপ্সরাগণ কর্তৃক 

পরিবৃত ও স্থরাস্থরগণ কর্তৃক নিত্য সেবিত হইয়া স্বর্গে 

অবস্থানকরে ৷ শুভলক্ষণান্থিত, নীরোগ, অপরিক্লিষ্ট 

ও পথে বহুনক্ষম একটি বুষদান দশটি গোদানের সমান । 
যেহেতু একটি বুষ দান করিলে তাহা৷ দশটি বুষদানের 
তুল্য ফলপ্রদ হয়, সেইহেতু পৃথিবীতে বৃতুল্য পৃজ্য আর 

কে আছে ?--কেহই নাই ।২৬-৩২ 
দ্বিজগণ যে প্রকারে একবার প্রন্ুতা গাভী দান 

করিবে--তাহ। প্রকৃষরূপে বলিব। এই দানে দক্ষিণা- 
দানের যে সমস্ত বিধি আছে, তাহাও অবগত হও ।৩৩ 

গো-দাতা সান করিয়া পঞ্চগব্য পান করত একরাত্র 

উপবাসপূর্বক গোকে পঞ্চাম্ৃত দ্বারা সান করাইয়া শ্রীবিষুঃ 
পূজা করিবে। তারপর সবতসা, সবস্ত্া, শুর্লজ্জোপবীত- 
ধারিণী, সুন্দর শুঙ্গবিশিষ্টা, স্থরূপা, সর্বলক্ষণযুক্তা, 
সবর্ণবেহ্টিত-শৃঙ্গধারিণী, বৌপ্যবেষ্টিতচরণা গ্রা, দুগ্ধবতা, 

২১ 

১৬১ 

হেমকল্লিতণৃঙ্গাঞ্চ হুরূপ্যচরণাগ্রকাম্। 
পয়দ্থিনীং স্খীলাঞ্চ হিগণ্যোপরিনংস্থিতাঘ্ ॥৩৬ 

প্রত্যঙ্মুখায় বিপ্রায় গৃষ্টিং তাঞ্চ উদঙ্মুখীম্। 
ত্বমিমাং প্রতিগৃহীয়াঃ প্রীতোহস্ত কেশবোহুনয়া | 
ইতি দত্বোদ কং হস্তে পদান্যাষ্টো৷ বিসর্জয়ে ॥৩৭ 
ব্যাবর্তেত ততঃ পশ্চাশ প্রণম্য শির! দ্বিজমৃ । 
অনেন বিধিনা ধেনুং যে বিপ্রায় প্রবচ্ছতি ॥৩৮ 

স বিষ্ুপ্রীণনাদ্ যাতি বিষুলোকমসংশয়মূ। 
আত্মনঃ পুরুষান্ সপ্ত প্রাগধস্তাচ্চ সপ্ত চ॥ 
আত্মানং সপ্তজম্মোথাৎ পাপাদ্ বিমোচয়েম্নরঃ ॥৩৯ 

পদে পদে তু যন্ন্য গোর্বৎসম্ত 5 মানবঃ | 
ফলমাপ্পোতি বিপ্রেন্্রাঃ শুশ্রাবৈতৎ পুরা হরেঃ ॥৪০ 
সর্বকামসমৃদ্ধাত্ম। সর্বলোকেষু পুজিতঃ | 
নান্নাপ্যঘৌঘহন্তা চ যাবদিন্্াশ্চতুর্দশ ॥৪১ 
ক্ষ কুণ! তথা চান্যে্হধা বন্থধাধিপৈঃ | 
বৈর্য। নুভিরিয়ং দত্তা জগ্ম,স্তেহপি চ বিষ্টপম্ ॥৪২ 

স্থশীলা ও হিরণ্যোপরিসংস্িত! একবার প্রসূৃতা গাভীকে 

উত্তরমুখী করিয়া পশ্চিমাভিমুখ বিপ্রকে “আপনি ইহাকে 
গ্রহণ করুন” এই বাক্য উচ্চারপপূর্বক তদীয়হস্তে জলপ্রদান 
করিয়া “এই গবীদ্ধারা কেশব প্রীত হউন” এই কথা 
বলিতে বলিতে অস্টপদপরিমিত স্থানত্যাগ করাইবে, 
তশুপর প্রত্যাবর্তন করিয়া দ্বিজকে মস্তক দ্বারা প্রণাম 
করিবে। এই বিধি অনুপারে যিনি বিগ্রকে গো-দান 
করেন, তাহার এই কার্য দ্বারা বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদিত 
হয়; ফলে দাতা নিঃসংশয়ে বিষুণলোক প্রাপ্ত হন। 

দাতা স্বীয় উধ্ব ও অধস্তন সপ্তপুরুষকে পাপ হইতে 
মুক্ত করেন, স্বয়ং সপ্ত-জন্মসঞ্চিত পাপ হইতে মুক্ত হন। 

হে বিপ্রেন্দ্রগণ! দাঁনীয় গো ও বসের প্রতিপদক্ষেপে 
মানব যজ্ফল প্রীপ্ত হয়--ইহ! পুর্বে হপ্সির নিকট 
শুনিয়াছি। এ দাতা সর্বকামসম্বদ্ধ ও সর্বলোকে পুজিত 
হন এবং চতুর্দশ ইন্দ্রের ,ভোগকাল পধ্যন্ত তাহার নাম 

মাত্রেই পাপরাশি বিনষ্ট হয় ।৩৪-৪১ 

ইক্ষ।কু এবং অগ্যাগ্ বন্থধাধিপগণ পূর্বোক্ত প্রকারে 

গোদান করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন ।৪২. 



১৬২ 

পশ্যাস্তি দীয়মানাং যে যে ভবন্ত্যনুমোদকাঃ | 

তেহপি পাপাদ্ বিনির্মুক্ত! বিষ্ুলোকমবাপু,ুঃ ॥৪৩ 

পাঁদদ্বয়ং মুখং যোন্যাং প্রসবন্ত্যাঃ প্রদৃশ্যাতে | 

তদ! চ দ্বিমুখী গৌঃ স্যাদ্দেয়। যাবন্ন সুয়তে ॥88 
ক্ষৌনীতুল্য! তদা মা গৌঃ সর্বৈরুক্তা মুনীশ্বরৈঃ | 
সাপি পরাগ বিধিনা দেয়! সকাংস্যাদোহন! দ্বিজাঃ ॥3৫ 

একত্র পৃথিবী সর্বা সশৈল-বন-কাননা | 
তস্তা। গৌর্জ্যায়সী সাক্ষাদেকত্রোভয়তো মুখী ॥৪৬ 

গোর্ব€সস্ত চ লোমানি যাবশুসঙ্্যানি সত্তমাঃ | 
তাবৎসঙ্খ্যানি বর্ধাণি প্রবং ব্রহ্মজনে বসে ॥৪৭ 

অরোগামপরিক্লিষ্টাং ধেনুং গামথ বাপি চ। 
দতু] স্বর্গমবাপ্পোতি যাবদাড়ুতসংক্ষয়ঘ্ ॥৪৮ 

তিলধেনুং প্রবঙ্ষ্যামি গ্রীণনায় হরেরিমাম্। 

ঘথ৷ তুষ্যতি গোবিন্দ দত্তয়া নু গবাহনঘ ॥৪৯ 

এই গোকে ধাহারা দিতে দেখেন এবং ধাহারা 
এই দান অনুমোদন করেন, তাহারাও পাপযুক্ত হইয়া 
বিষুলোক প্রাণ্ড হন। প্রসবিনী গাভীর প্রাসবকালে 
গথন তাহার যোনিস্থানে বতসের পাদদ্বয় ও মুখ পরিদৃষ্ট 

হয়, তখনই অর্থাৎ ষে পধ্যন্ত না বস প্রসৃত হয়, তাঁবু 
পর্য্যন্ত এ গোঁকে দ্বিমুখী গো বলে ।৪৩-৪৪ 

মুনীশ্থরগণ বলিয়াছেন যে, পূর্ধোক্ত দ্বিমুখী গো তখন 
পৃথিবীভুল্য। হয়। হে দ্বিজগণ! পুর্বোক্ত বিধি অনুসারে 
কাংস্তনিন্মিত দোঁহনপাত্রের সহিত সেই গে প্রদান 
করিবে ।8৫ 

সশৈলবন-কাননা পৃথিবী একদিকে আর দ্বিমুখা 
গে! একদিকে থাঁকিলে যখন উভয়ের মধ্যে শেষ্িত্থের 
বিচার করা হয়, তখন সশৈল বন-কান! পৃথিবী অপেক্ষা 
সাক্ষাদ্্ভাবে দ্বিমুখী গোর শ্রেষ্টত্বই প্রতিপাদিত 
হয়।৪৬ 

হে সজ্জনশ্রেষ্ঠগণ ! যিনি উক্ত ঘিমুখখখী গো দান করেন, 
'সেই গো 'ও বগুপের যতসংখ্যক লোম থাকে, তত বওসর 

উক্ত গো-দাত। ত্রদ্মলোকে নিশ্চিতভাবে বাস কয়েন ।৪৭ 

রোগবিহীনা অপরিক্লিষ্টা। খেমু অথবা গে দান 

আধ্য-শাস্ 

ব্রহ্মাদিবর্ণহা! গোত্সঃ পিতৃ-মাতৃ-হুহাদ্বধাৎ ! 
অগ্নিদো গুরুহ! চৈব তখৈব গুরুতল্পগঃ ॥৫০ 
সর্বপাপদমাযুক্তো যুক্তো যস্চোপপাতকৈঃ। 
সর্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যন্তে তিলধেম্বা প্রদত্তয়া ॥৫১ 

অনুলিপ্তে মহীপৃষ্ঠে বন্ত্রাজিনসমার্তে 
ধর্মজ্ঞাঃ কেচিদিচ্ছস্তি কুতপে চ তিলাস্তৃতে ॥৫২ 

আস্তী্ধ্য ত্বাবিকং ভূমৌ তত্র কৃষ্ণাজিনং পুনঃ । 
তিলাংস্ত প্রক্ষিপেনত্র কৃষ্ণাঢ়কচতুষ্টয়ম্ ॥৫৩ 

কুরধ্যাদুত্তরতোহভ্যর্ণে আটকেন তু বশসকমৃ। 
সর্বরত্বৈরলঙ্কুর্ধ্যাৎ সৌরভেয়ীং সবুসকাম্ ॥৫৪ 
কাধ্যে হেমময়ে শঙ্গে চরণ! রাজতান্তথা । 

মিষ্টান্নরসনাং কৃর্ধ্যাদ্ গন্ধস্রাণবতীং শুভাম্। 
আন্তং গুড়ময়ং তম্তাঃ লাস্সা সুত্রমযী তথা ॥৫৫ 
তাত্্রপৃষ্ঠেক্ষুপাদা চ কার্ধ্যা মুক্তাফলেক্ষণ] | 
প্রশস্তপত্রশ্রবণ ফলদন্তবতী তথা ॥৫৬ 

করিয়া দাতা যে পধ্যন্ত সমস্ত প্রাণীর সম্যক্ ক্ষয় ন। হয় 

অর্থাত যতদিন জীবলোক থাকে, ততদিন স্ব্গলোকে বাস 

করেন । হে অমঘ! শ্রীহরির গ্রীতিসম্পাদানের জঙ্য 

সতিল ধেনুদান-প্রসঙ্গ এবং গো-প্রদান দ্ব।রা ষে প্রকারে 

গোবিন্দ গীত হন-_তাহ বলিব ।৪৮ ৪৯ 

ব্রাহ্মণাদি বর্ণঘাতী, গোঁঘাতী, পিতৃ-মাতৃ-স্হদ্ঘাতী 

পরগুছে অগ্নিদাতা, গুরুঘাতী, গুরুপত্বীগামী, সর্বপাঁপ- 
সমাযুক্ত ও উপপাতকডুক্ত ব্যক্তি সতিল ধেনুদান করিয়। 
এঁ সকল পাপ হইতে মুক্তিলীভ করে 1৫০-৫১ 

ধর্মভ্ঞগণ কেহ কেহ ইচ্ছা করেন যে, বস্ত্রীজিন- 

সমাবৃত ও তিলাস্তরণে অনুলিপ্ত মহীপৃষ্ঠে মেষচর্ 
'আন্কৃত করিয়া তদুপরি কুষ্ণসারাজিন পাতিয়া সেখানে 

আডঢ়কচতুষ্টয়-পরিমিত কুঞ্চতিল ক্ষেপণ করিবে। 
উত্তরদিকে নিকটে আটকের সহিত বসকে স্থাপন 

করিবে, এবং সবসা গোভীকে সর্বরত্বালঙ্কতা 

করিবে, তাহার শৃঙ্গ হেম দ্বারা ও চরণচতুষ্টয় রজত 

স্বার! আরত করিবে । তাহার জিহবায় মিষটপ্রব্য দিবে 
এবং শোভন] সবগসা এ গাভীকে গন্ধপ্রব্য আল্রাণ 
করাইয়া তাহার মুখ গুড়ময়, গলকন্বল সুত্রময় এবং 



বৃহৎ পরাশর-প্যৃতিঃ 

শুভ্রত্থায়লাঙ্গল! নবনীতস্তনান্থিত। | 
নারঙ্গৈবীজপুরৈশ্চ জন্বীরৈর্নারিকেলকৈঃ 1৫৭ 
বদরাস্ত্রকপিখৈশ্চ মণি-মুক্তাফলাচিতাম্ | 
সিতবস্ত্রযুগচ্ছন্নাং দিতচ্ছত্রসমস্থিতাম্ ॥৫৮ 

ঈীদৃখিধাঞ্চ তাং কৃর্ষ্যাচ্ছদ্ধয়া পরয়াশ্িতঃ | 
কাংস্যোপদোহনাং দগ্যাৎ কেশবঃ শ্ীয়তামিতি ॥৫৯ 

কুধ্যাচ্চ গৃষ্টিবদ্ বিদ্বান্ ইমামপ্যন্তরা মুখীমৃ। 
সম্যগুচ্চার্য্য বিধিন! দব্বৈতৈন ছ্বিজোত্তমঃ ॥৬০ 
সর্বপাপৈবিনিমুক্তঃ পিতরং সপিতামহম্। 
প্রপিতামহং তথ! পুর্বপুরুষাণাং চতুষ্টয়ম্ ॥৬১ 
পুত্র-পৌব্রমধস্তাচ্ছেতখৈব চ চতুষ্টয়ম্ | 
দ্বিজেন্্রাস্তারয়ন্ত্যেতান্ তিলধেনুপ্রদা! নরাঃ ॥৬২ 

নশ্চ গৃহাতি বিধিবহ পুরুষান্ সোহপি তাবতঃ | 

চতুর্দশ তথা যে চ দদতশ্চান্ুমোদকাঃ ॥৬৩ 

ৃষ্ঠদেশ তাস্রময় করিবে । ইক্ষু গুতুলয পদ, যুক্তাফলতুল্য 
নয়নযুগল, প্রশস্তপত্রসদৃশ কণযুগল, ফলদস্তবতী, শুভ্রমাল্য- 
ময়লীঙ্গুলযুক্তা, নবনীতব কোমল স্তনান্থিতা, নার, 

বীজপুর ( নেবুবিশেষ ), জন্বীর, নারিকেল, বদর, আম, 
কপি, মণি ও মুক্তাফল দ্বারা পূজিতা, শুর্রবস্তযুগলে 

সমাচ্ছা্দিতা ও শ্রব্রব্রসমন্থিতা সেই গাভীকে পরমশ্রদ্ধা- 

যুক্ত হইয়া কাংস্তময় দোহনপাত্রের সহিত দান করিবে 

এবং “কেশব গ্রীত হউন” এই কথা বলিবে ।7১-৫৯ 

দ্বিজোত্তম বিদ্বান্ খ্যক্তি একবার প্রাসূতা গাঁভীদানের 
ন্যয় পুর্বোক্ত বিধি অন্মসাঁরে অম্যগ রূপে বাক্য উচ্চারণ 

করিয়। এই গাভীদান করিবে। যিনি সতিল ধেমু 

প্রদান করেন, তিনি পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ও 

ূ্বর্তা পুরুষচতুষ্টয় পুত্র, পৌত্র ও অধস্তন পুরুষ- 
চতুষ্টয়কে পরিত্রাণ করিয়া স্বয়ং সর্পপাঁপ হইতে বিমুক্ত 
হন ৬০-৬২ 

যিনি বিধি অনুলারে এ গো গ্রহণ কয়েন, তিনি এবং 

যাহারা দাতার দানের অনুমোদন করেন, তীাহারাও 

চতুর্দশ পুরুষ পর্ধ্যস্ত পরিত্রীণ লাভ করেন 1৬৩ 

১৬৩ 

দীয়মানাঞ্চ পশ্যস্তি তিলধেনুঞ্চ যে নরাঃ। 
শৃথস্তি যে চ তাং ভক্ত! দীয়মানাং 

দ্বিজোত্ুমাঃ ॥৬৪ 

তেহপ্যশেষাঘনিমুক্তাঃ প্রযান্তি বিষুলোকতাম্। 
প্রশাস্তায় স্থশীলায় তথাহমণ্সরিণে বুধঃ। 
তিলধেনুং নরো! দগ্যাদ্ বেদন্নাতায় ধমিণে ॥৬৫ 

ত্রিরাত্রং সতিলাহা রত্তিলধেনুং দদাতি যঃ। 

একরাত্রং পুনর্ভক্ত্যা তিলানত্তি প্রষত্বতঃ ॥৬৬ 

দাতৃবিশুদ্ধপাপস্ত তস্য পুণ্যবতে দ্বিজাঃ। 

চান্দ্রায়ণাদপ্যধিকং শস্তং তত্তিলভক্ষণমূ ॥৬৭ 

এবং প্রতিগ্রহীতাপি আদত্তে বিধিন। দ্বিজঃ | 
স তারযূতি দাতারমাত্মানঞ্চ ন সংশযঃ ॥৬৮ 

প্রতি গ্রহম্থদীপ্তাগ্রিদগ্ধবিপ্রমুখেরিতাঃ | 

ন স্ক,বস্তীহ মন্ত্রাশ্চ জপ-হোমাদিকেষু চ ॥৬৯ 

যে সকল দ্বিজোত্তম নর সতিল ধেনু দানটকরিতে 

দেখেন এবং যাহারা এ দানের কথা শ্রবণ করেন, 

তাহারাও অশেষ পাঁপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষুুলোক প্রাপ্ত 
হন। প্রশান্ত, সুশীল, মাসধ্য-রহিত, বেদবিষ্ভাপারঙত 

এবং ধশ্মীচারসম্পন্ন ব্যক্তিকে সতিল ধেমুদান করিবে। 

যে বাক্তি ত্রিরাত্র তিলযুক্ত অন্য দ্রব্য আহার করিয়া 

তিলযুক্ত ধেনু দান করেন এবং একরাত্র যত্বপূর্বক ভক্তি- 
সহকারে তিলমাত্র আহার করেন, হে দ্বিজগণ! পাঁপ 

হইতে শুদ্ধিপ্রাপ্ত সেই পুণ্যবান দাতার তিলভক্ষণ 

চীন্দ্রায়ণত্রত হইতেও অধিক প্রশস্ত ।৬৪-৬৭ 

উক্ত বিধি ন্ুসারে প্রতিগ্রহকারী ঘদ্বিজ নিজে 

পরিত্রাণ লাভ করে এবং দাতাকেও পরিত্রাণ করায় 

_ এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই ।৬৮ 

প্রতিগ্রহরূপ সুদীপ্ত অগ্নি দ্বার! দগ্ধ বিপ্রমুখ হইতে 
জপ-হোমাদি কোন কার্যেই মন্ত্র স্করিত হয় না। 

সেইরূপ প্রতিগ্রাধীকে কোনও দান করিবে না এবং 

তাহাকে কোন কর্ধে নিযুক্ত করিবে না। মৃত ব্যদ্ফিকে 



১৬৪ 

ন দানং দীয়তে তস্ত ন তং কর্মণি যোজয়ে | 

নিষ্ষলং তত্কৃতং কর্ম মুতস্ঠোৌষধদানব ॥৭০ 
অথাতঃ সংপ্রবন্ষ্যামি ঘৃতধেনুমপি দ্বিজাঃ | 

যেন সা বিধিন! দেয়া তং প্রবক্ষাম্যশেষতঃ ॥৭১ 

বদামি ধেনুং ঘৃতপুরকল্গ্যাং 
বিধিশ্চ বস্তুনি চ ঘৈঃ প্রকল্লাযা। 

তস্তাঃ প্রদানেন ফলং হি যচ্চ 

ক্রিয়। চ পান্রং ত্বন্ুপৰ যচ্চ ॥৭২ 

গোক্ষীর-সপির্মধু-খগ্ু-দর়া 
সংন্সাপ্য বিষ্ণুং শুভবারিণা চ। 

. সংপুজ্য পুট্পৈশ্চ বিলেপ্য গন্ধে- 
দরত্বা নিবেগ্যঞ্চ সধৃপ-দীপম্ ॥৭৩ 

সৃতঞ্চ বহিহ্ঘতমেব সোমো- 
ঘৃতণ্চ সৃ্ধ্যো ঘ্বৃতমেব বারি | 

প্রদেহি তন্মাদ্ ঘ্ৃতমেব বিদ্বন্! 
স্বতে এরদণ্ডে সকলং প্রদত্তম ॥৭8 

ঘতেন গব্যেন তু পুর্ণকুন্তং 
প্রকল্পাতে গৌঃ করকেণ বহসঃ | 

ওধধ দান করিলে যেমন তাহ নিক্ষল হয়, সেইরূপ 

তাহার কৃত সমস্ত কর্ম নিক্ষল হয়।৬৯-৭০ 

হে দ্িজগণ! অনন্তব ঘৃতধেনুদাঁন-সম্বন্ধেও বলিব । 

যে বিধি অনুসারে সেই সঘূত ধেন্তদান করিতে হয়, 

তাহা অশেষ প্রকারে বলিব ।৭, 

ঘৃতপূর্ণকল্লয ধেনু, তাহার দানের বিধি, দানীয় 
বস্ত, যত্কর্তৃক তাহা প্রকল্পা, সেই ধেনুপ্রদান দ্বারা 
যে ফল হয় এবং তদ্বিষয়ক ক্রিয়া, দানীয় পাত্র ও 

পর্ব-সন্বন্ধে বলিব ।৭২ 

গোদছুগ্ধ, গব্যঘূতঃ মধু, শর্করা, দধি ও পবিত্র বারি 

ত্বারা বিষুণকে সান করাইয়া পুষ্পদ্বারা পুজা এবং 
গন্ধপবীরা লেপন করত ধৃপের সহিত দীপ ও নৈবেগ্ 

প্রদান করিবে 1৭৩ 

“হে বিদ্ধ! ঘৃতই অগ্নি চন্দ্র সূর্য ও জল। সেইহেতু 

আধ্য-শন্ষ 

হিরণ্যগর্ভাং মণি-রত্বুশোভাং 
কুরঘ কপুরহ্চারুনাসাম্ ॥৭৫ 

চ কৃষ্ণাগুরুদারবে চ 
নী ঃ সৌঁবর্ণনেত্রে পটসূত্রসানমা | 
ক্ষৌমঞ্চ পুচ্ছং গুড়-ছুপ্ধীবক্তং 

জিহবা! চ তম্যা। বরশর্করায়াঃ ॥৭৬ 
দ্রাক্ষোোশ্চৈব খর্জবরৈরন্যৈঃ স্বাদুফলৈরপি। 
উরস্তস্তাঃ প্রকর্তব্যং পুষ্ঠং তাত্্রেঞ্চ ধীমৃত ॥৭৭ 
ইক্ষুযষ্টিময়াঃ পাদাঃ শফা রৌপ্যময়ান্তথা । 
ধান্যৈশ্চ সপ্তভিঃ পার্শৈললোমানি সিতসর্ষপৈঃ ॥৭৮ 

কাংস্যদোহা প্রকর্তব্যা দিতবস্কার্তা তথা । 
সিতচ্ছত্রসমাধুক্ত1! সিতচামরভূমিতা ॥৭৯ 

বসস্য কুর্ধ্যাদিতি ভূষণানি 
প্রোক্তানি সব্বাণ্যপি যানি ধেনো? । 

অঙ্গানি সর্বাণি চ তত্ব স্তয 
ছত্রং সবন্ত্রঞ্চ তথৈব বিপ্রাঃ ॥৮০ 

গৃহাণ চৈনাং মম পাপন্ধত্যে 
দুম্তারসংলারপয়োধিপোত | 

ংসারতারো ভব ভূমিদেব ! 
স্বর্গং প্রদেহাক্ষযুমঙ্গ বিদ্ধন্ ॥৮১ 

করা হয়। গব্যঘৃত দ্বারা পুর্ণ কুস্তকে গে! এবং করক 

অর্থাৎ বংশাঙ্কুরকে বস কল্পনা করিবে এবং তাহাকে 

হিরণাগর্ভা, মণিরত্ু-শোভাম্থিতা পূর্ণকুশুরূপা গাভীকে 
কপ্ূররূপ স্থমনোহর-নাসাযুক্তা করিবে । সেই গোর 
শৃঙ্গবয় কৃষ্ণবর্ণ অগুরুকাষ্ঠময়, নেত্রযুগল স্ুবর্ণময়, গলকন্ল 
পট্সৃত্র-বেষ্টিত, পুচ্ছ ক্ষৌমবন্ত্াচ্ছাদিত, মুখ গুড় ও ছুগ্ধময় 
এবং জিহবা উৎকৃষ্ট শর্করালিপ্ত হইবে 1৭৪-৭৬ 

ধীমান্ ব্যক্তি দ্রাক্ষা হইতে উত্পক্স দ্রব্য, খর্জুর ও অন্য 

স্বাহৃফল দ্বারা তাহার বক্ষঃ, তাত্রদ্বারা পৃষ্ঠ, ইক্ষু-দগুারা 
পাদচতুষ্টয়, রৌপাদ্বারা খুর, সপ্তপ্রকার ধান্ঠ ঘারা পা্থবয়, 
শুর্ুসর্ধপ দ্বারা লৌম করিবে এবং কাংস্তময়পাত্রকে দোহম- 
পাত্র করিবে ; উহাকে শুক্রবন্ত্রাচ্ছাদিতা, শুর্রছত্র-সমাযুক্তা 

ও শুর্লচামরভূষিতা করিবে ; খেন্ুর যে প্রকার ভূষণ 

উক্ত হইয়াছে, বগসেরও সেই প্রকার সমস্ত অঙ্গ 

ঘ্বতই প্রদান কর, কেননা ঘৃতদান করিলে সকলই দান অলঙ্কৃত এবং ছত্র ও বন্ত্-শৌভিত করিবে ।৭৭-৮* 



বৃহৎ পরাশর-স্মৃতিঃ 

বিঃ স্থরেশে। ঘৃতবশ্মিরস্তা 

প্ীতোহস্তর দানেন বরং দদাতু । 

ব্যাহৃত্য চৈতন্নিজহস্ততোয়ং 

দত্ব। ক্ষমন্থেতি চ বাধিধেয়া ॥৮২ 

দাত! দ্বিজেনাত্র তু পুর্বমুক্তং 
তপ্রাশ্য নপির্রতমাতুশুদ্ধ্যৈ | 

কাধ্যং প্রমুক্তোহখিলকিন্বিষৈস্ত 
প্রাপ্পোতি কামান্ ঘৃত-ছুপ্ধমি শ্রান্ ॥৮৩ 

ঘত-হ্ষীরবহা নগ্যো যত্র পায়সকদমাঃ। 
তেষু লোকেষু বিপেন্দ্র স পুণ্যেষপজায়তে ॥৮৪ 

পিতুরূধ্বং তু যে সপ্ত পুরুযাস্তস্য যেহপ্যধঃ | 
তেষু তান্ দ্বিজলোকেষু স নয়েদ্ গতকিল্তিষঃ ॥৮৫ 

সকামানাং প্রিয়ং গৃষ্টিঃ কথিতা তব সত্তম | 
বিষুণলোকে নরা যাস্তি সকাম' ঘৃতধেনুদাঃ ॥৮৬ 

হে বিদ্বন্, ভূমিদেব! আমার পাপ-হরণের জন্য 

১৬৫ 

জলধেনুং প্রবন্থ্যামি শরীয়তে দত্তয়া! যয়া। 

দেবদেবে হৃশীকেশঃ সর্বেশঃ নর্বভাবনঃ 1৮৭ : 
জলকৃুস্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠ সবর্ণরজতস্ফিতম্। 
রত্বগর্ভমশেষৈস্ত গ্রাম্যৈরধান্যৈঃ সমন্থিতম্ ॥৮৮ 
সিতবন্ত্রযুগচ্ছননং দুর্বাপল্পবশোভিতম্ । 
.কুষ্ঠ-মাংসী-মুরোশীর-বালকামলকৈযু'তিম্ ॥৮৯ 
প্রিয়ঙ্কুপত্রসংযুক্তং সিতযজ্ঞোপবীতিনাম্। 
সোপানগুকঞ্চ সচ্ছত্রং দর্ভবিষ্রসংস্থিতম্ ॥৯০ 
চতুভিঃ সংবৃতৈঃ পাত্রৈন্তিলপৃর্ণৈশ্চতু্দিশমূ। 
স্থাপিতং দধিপাত্রেণ ঘ্বৃত-ক্ষৌন্দ্রবতা মুখে ॥৯১ 
উপোষিতঃ লমভ্যর্য বাস্থদেবং স্থরেশ্বরমূ। 

পুষ্প-ধুপোপহারৈশ্চ যথাবিভবসম্ভবমূ ॥৯২ 
তম্মিন্ কুস্তে লিখেদ্ ধেনুং সবসাং ক্ষীরক্ মৈঃ। 
প্রতিষ্ঠাং তত্র কুরবীত মন্তৈ্বেদচতুষ্টয়ৈঃ ॥৯৩ 

এক্ষণে জলধেন্ুদানের কথা বলিব--ষে দান দ্বার! 

এই ধেনু গ্রহণ করুন এবং দ্ুস্তরসংমীরতারক এবং | সর্বেশ-সর্ভভাবন-দেবদেব-হৃধীকেশ প্রীতিলাভ করেন ।৮৭ 
পয়োধিপোতন্বরপ আপনি মংসার-সাগর হইতে আমাকে 

পরিত্রাণ করুন ও আমাকে অক্ষয় স্বর্গ প্রদান করুন ।৮১ 

“এই ধেমুদান দ্বারা স্ুরশ্জেষ্ঠ, ঘৃতরশ্মি বিষণ প্রীত 
হউন,--আমাকে বর প্রদ।ন করুন” ইহা বলিয়া নিজ- 

হস্তশ্হিত জল প্রদান পূর্বক “ক্ষমন্থ”_ এই কথা বলিবে। 

এহস্থলেও দাতা দ্বিজ আত্মাশুদ্ধির জন্য পূর্বোক্ত ঘৃতপ্রাশন 

ও ব্রত করিয়া অখিল পাপ হইতে মুস্কিলীভ করত 
ঘবত ছুগ্ধমিশ্রা অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হন 1৮২৮৩ 

হে বিপেন্দ্র! যে স্থানে নদী ঘ্বত ও জ্ষীরবাহিনী 
এবং পায়স যাহার কর্ম, সেই পুণ্যময় স্থানে এ দাতা 
জন্ম লাভ করে ।৮৪ 

পাপযুক্ত সেই দাতা পিতৃকুলের উধর্ব ও অধস্তন সপ্ত 

পুরুষকে উত্ত দ্বিজলোকে লইয়া যাঁয় 1৮৫ 

হে সত্তম! সকাম ব্যক্তিগণের প্রিয় গৃষ্টি-€( সৎ 
প্রস্তা গাভী )দানের কথা তোমার নিকটে বলিয়াছি। 
বৃতধেনুদানকারী সকাম নরগণ বিষ্ুঠলোকে গমন 
করে ৮৬ 

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! ন্ুবর্ণ-রজতম্থিত, রত্বগর্ভ, অশেষ- 
গ্রাম্যধান্য-সমস্থিত, গুক্লবস্তরযুগলসমাচ্ছাদিত, দূর্বা-পল্লাব- 

শোভিত, কুট, মাঁংসী, মুরা, উশীর, কচি আস্লকীযুক্ত, 
প্রিয়ঙু-পত্রসংযুক্ত, শুর্ুষজ্ঞোপবীতসমস্থিত, চর্মপাছ্কা 
ও ছত্রসহিত, দর্ভময়বিষ্র-সংস্থিত, চতুদিক তিলপূর্ণ 
চাঁরিটি পাত্র দ্বারা সংবৃত, দধিপাত্র ও দ্বত-মধুপাত্রনারা 

আচ্ছাদিতঘৃখ জলকুম্ত সজ্জিত করত দাতা 'উপবাসী 
থাকিয়া স্বীয় ধনানুরূপ পুষ্প, ধৃপ প্রভৃতি উপহা র-দ্রব্য 
দ্বার! স্থরঞেষ্ঠ বাস্থদেবকে সম্যগরূপে অর্চনা করিয়া 
সেই কুস্তে ক্ষীরকর্দম দ্বারা সবসা ধেন্ু অঙ্কিত 

করিবে এবং বেদমন্ত্র চতুয় দ্বারা সেখানে তাহা প্রতিষ্ঠা 
করিবে। তৎপর সংকল্প করিয়া জনার্ম ও জল- 
ধেন্ুকে অর্চনা করত জলময়-বগুদকেও সেইরূপ অর্চনা 

করিবে 1৮৮৭৪ 

এইস্থলে অন্যান্ কেহ কেহ বলেন--কুস্তের এক 

পঞ্চমাংশ সজ্জিত করিরা দ্বৃতবতুস পুজা করিবে ; আবার 

কেহ কেহ বলেন,-কুস্তের একচতুর্থাংশ সজ্জিত ঘ্বতবশুস 



১৬৬ 

সন্বল্পল্য জলধেনুধ্চ সমভ্যর্য জনাদর্নমৃ। 
পুজয়েদ্ বসকং তদ্বৎ কৃতং জলময়ং বুধঃ ॥১৪ 
অন্রোচুরপরে কেচিৎ পুজয়েদ্ ঘৃতবসকমু। 
পর্চাংশেন তু কুস্তম্ত চতুর্থাংশেন চাপরে। 
এবং সম্পূজ্য গোবিন্দং জলধেনুং সবসকাম্ ॥৯৫ 
সিতবস্্রধরঃ শাস্তো বীতরাগো বিমহসরঃ | 
দদ্ঠাদ্ বিপ্রায় তাং বিপ্রঃ প্রীতয়ে জলশাধিনঃ ॥৯৬ 
জলশায়ী জগজ্জ্যোতিঃ গ্রীযনতাং কেশবো মম । 
ইতি চোচ্চার্য্য বিপ্রেন্দ্রো বিপ্রায় প্রতিপাদয়েৎ ॥৯৭ 
অপকাশনিন! স্থেয়মহোরাব্রমতঃ পর্ম্ । 
অনেন বিধিন। দত্ত জলধেনুং দ্বিজোত্মমাঃ ॥৯৮ 

সর্বাহলাদমবাপঞ্পোতি যদ্যদ্ ধ্যায়তি মানবঃ | 
শরীরারো গ্য-দীর্ঘায়ুঃ প্রশস্তঃ সর্বকামূকঃ ॥৯৯ 
নুণাং ভবতি দত্তায়াং জলধেম্নাং ন সংশয়ঃ। 
ইমামপি প্রশংসম্তি জলধেনুং দ্বিজোত্তমাও ॥১০০ 

পুজা করিবে । এইরূপে-গোবিন্দ পূজা করিয়া লিতবন্ত- 
ধারী শান্ত, বীতরাগ ও মাতসর্যযরহিত বিপ্র জলশায়ী 

নারায়ণের প্রীতির জন্য ব্রা্ষণকে সবুসা জলধ্নে দীন 

করিবে । “জলশায়ী জগজ্জ্যোতি কেশব আমার প্রতি 

প্রীত হউন”-__বিপেন্দ্র এইরূপ উচ্চারণ করিয়া বিপ্রকে 
দান করিবে 1৯৫৯৭ 

হে দ্বিজোত্তমগণ ! এই বিধি অনুসারে জলখেনু দাঁন 
করিয়া অহোরাত্র অপক্প্রব্ভোজী হুইয়। অবস্থান 

করিবে 1৯৮ 

সর্বকামনাপূরণীভিলাবী প্রশংসাহ্হ মানবগণ শারী- 
রিক আরোগ্য, দীর্ঘায়ু ও সর্বপ্রকার আনন্দ ইত্যাদি 
যাহা যাহ! ইচ্ছা করে, তৎ সমস্তই প্রাপ্ত হয়।৯৯ 

হে দ্বিজোত্বমগণ ! জল ধেমু দান করিলে নরগণের 

পূর্বোক্ত রূপ ফল প্রাপ্তি হয়। সকল মানুষ এই জল- 

ধেনগুদানের প্রশংলা করেন। যাহারা হেম, আজ), প্রস্তর 

ও তিল দ্বারা. ধেন্ু কল্পন! করিয়া দান করে, তাহারা 

“বিষুলোক প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 
শান্্র সমাদৃত তাঁহ। ভক্ষ্য হইবে ।১০০-১ 

আধ্য-শাস্্ 

যে নরাস্তেন বৈ যাস্তি বিষুলোক মসংশয়মূ। 
হ্মাজ্যাশ্-তিলৈবিদ্বন্ ধেনুর্ষগ্যপি কল্পিত! ॥১০১ 
ভক্ষণীয়ঞ্চ যদ্ধস্ত ধেনলেষু প্রকল্পিতম্। 
তৎসাদৃশ্যং তদভ্যেতি বেদমন্ত্রৈঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১০২ 
পুনঃ সংবুতমন্ত্রেযু তদাকুঞ্চনমুদ্রেয়া | 

কৃতে বিসর্জনে তেষাং বস্তুরূপং পুনর্ভবে ॥১০৩' 
অথান্যৎ সংপ্রবঙ্ষ্যামি দানানামুর্তমং পরমৃ। 

যদ্দত্বা মানবো যাঁতি সাসুজ্যং পরবেধসঃ ॥১০৪ 
ধেনুদে়। স্ুবর্ণস্য কারযিত্বা দ্বিজাতয়ে | 
যাং দত্ব। প্রা মহীপালা! ব্রহ্মণঃ সদনং গতাঃ ॥১০৫ 

সা চতুভিস্্রিভিরবাপি শুদ্ধবর্ণপলৈদ্ধিজঃ 
পলাভ্যামপি চ দ্বাভ্যাং পলেনৈকেন বা পুনঃ ॥১০৬ 
হীনং তু নৈব কর্তব্যং সত্যাং সম্পদি সদৃদ্বিজাঃ | 
হীনং তু কুৰতো দানং দাতৃস্তিম্ষলং ভবে ॥১০৭ 
চতুর্থাংশেন ধেন্বাস্ত হৈমং বতসং প্রকল্পে । 

ধেমুর শরীরে ভক্ষণীয় যে বস্ত্রতে যে বস্তু কল্পিত 

হইয়াছে, বেদমন্ত্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা! সেই বস্তু 

সেই বন্তর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়।১০২ 

পুনরায় আকুঞ্চন-মুদ্রাদ্বারা তাহাদের বিমর্জন 
করিলে পর সংবরণশমস্ত্রে তাহাদের পুনরায় স্বরূপাবি9্ভাব 

হয় ।১০৩ 

অনন্তর দাঁনসমূহের মধ্যে অন্য একটি শ্রেষ্ঠ দানের 
কথা বলিব,_যে দাঁন করিয়া মানব পরব্রঙ্গের সাযুজ্য 
লাভ করে ।১০৪ 

স্বর্ণময় ধেন্ু প্রস্তুত করাইয়! তাহা দ্বিজকে দান 

করিবে। পূর্বে যেই স্থব্ণময় ধেনুদান করিয়া পূর্ববর্তী 
বন্ধ রাঁজা ব্রহ্ম লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ।১০৫ 

দ্বিজ চাঁর পল, তিন পল, দুই পল অথবা এক 

পল স্বর্ণ দ্বারা সেই ধেনু নির্মাণ করাইবে । হে সদ্- 

দ্বিজগণ! সম্পদ থাকিলে পূর্বোক্ত অপেক্ষা হীন করিবে 
না; যদি হীন করে, তাহ! হইলে দাতার দান মিচ্ষল 
হয়।১০৬-৭ 

যে পরিমাণ স্বর্ণ দ্বার ধেমু নির্ধাণ করাইবে 



বৃহ& পরাশর-স্মৃতি: 

সর্বরত্ৈরলনকর্ধ্যাদ্ বক্ষ্যমাণক্রমেণ তু ॥১০৮ 

রাজতং বসকং কুর্য্যাদ ব্রয়ুরন্যে চ তদ্বিদঃ। 
অলঙ্কারাশ্চ সর্বেইপি গোবদ্রতৈঃ প্রকল্পয়েৎ ॥১০৯ 

সকাশাদ্ বাস্থুদেবস্য যাং শুশ্রাব যুধিষ্ঠির । 
দত! প্রাপ্তো হরেলেশকং সা ময়েয়মুদীরিতা ॥১১০ 
মুক্তাফলশফা কাধ্য! প্রবালৈকধিষাণিকা | 
পন্মরাগাক্ষিযুগ্না চ ঘৃতপাত্রন্তনাগ্সিতা! ॥১১১ 

কপূরা-হগুরুলালাটা শকরারদনা শ্যৃতা । 
মিষটান্নমুখসংযুক্তা শঙ্গশূঙ্গান্তরা তথা ॥১১২ 
জাত্যশুক্তিললাটা চ দ্রাঙ্ষাদিরসনা তথা 
নপন্ববুগ্মপাশ্। সা ক্ষৌমসান্নাবতী তথা ॥১১৩ 

ইক্ষজ্বিগুড়জানুশ্চ পঞ্চগব্যগুদা। মমতা । 

নারিকেলৈশ্চ ক্তব্যো কর্ণে ? পৃষ্ঠ 
কাংস্যাকমূ ॥১১৪ 

পাশা পপি ++ নদ দি এ শন 

তাহার এক চতুর্থাংশ দ্বারা হ্মেময় বস প্রস্তত 

করাইবে, এবং বক্ষ্যমাণ প্রকারে সবরত্ু দ্বারা অলঙ্কৃত 

করিবে। তথগুসম্বন্ধে অভিজ্ঞ অন্য কেহ কেহ বলেন যে, 

রজতময় বস নির্মাণ করাইবে। গো'কে যে সকল 

রত্বু দ্বার। ভূষিত করিবে, বসকেও সেই সকল রত 
দ্বারা ভূষিত করিবে । পুধোক্ত প্রকার দান করিয়া 

বিুলোকপ্রীপ্ডিপূর্ক যুধিষ্ঠির এই দান দন্বন্ধে 
বাস্থদেবের নিকট যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই আমি 

বলিতেছি ।১০৭-১০ 

সেই স্ুবর্ণময় গোর মুক্তা বেষ্টিত খুর, প্রবাল বেষ্টিত 
এক শৃঙ্গ, পদ্মরাগ মণিভূষিত নয়নযুগল, ঘৃতপাত্রযুক্ত 
স্বনযুগ্ম, কপু€র-অগুরুলিপ্ত ললাট, শর্করাযুক্ত দক্ত, 
মিষ্ট দ্রব্যান্িত মুখ, শখভুষিত অপরশুঙ্গ এবং 
শ্রেষ্ঠশঙ্খ ভূষিত ললাট ও ভ্রাক্ষাফল যুক্ত রসনা, স্বপন 
শোভিত পার্বযুগল, ক্ষৌম বস্্রশোভিত গলকনম্বল, ইক্ষু 
দগ্ুতুল্য পাদ চতুষয়, গুড়বেষ্টিত তালু, পঞ্চগব্যময় 
গুঁদদেশ, নারিকেল দ্বারা কর্ণযুগল, কাংস্য পাত্রময় 

ৃষ্ট ও সংপট্টসূত্র দ্বারা লাঙ্গুল প্রস্তুত কর্সিবে এবং 

তাহাকে সপ্ত প্রকার ধান্য দ্বার! সমাবৃত, ফলপুষ্প 

১৮৭ 

নতপট্সূত্রলাঙ্গ,লা সপ্তধান্যসমার্তা। 
ফল-পুষ্পোপসম্পন্ন-ছত্রোপানতুসমন্থিত! ॥১১৫ 

স্ববর্ণধেনুমার্ধ্যায় বিপ্রায় প্রতিপাদয়েৎ। 
অশমেধসহজঅন্য দত ফলমবানয়াৎ ॥৯১৬ 

কুলানাং হি সহত্রং ত স্বর্গং নয়ত্যসংশযখূ। 
কিমন্যোর্বহৃভিদ্ীনৈরলং হেমগবাহনয়া ॥১১৭ 
হেমধেনু প্রদানেন কৃতরুত্ট্ো হি বর্তত। 
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ গ্রীয়তামিতি কীর্তয়ে ॥১১৮ 

উপবাপী বিশুদ্ধাত্বা দত্বা সোম-রবিগ্রহে। 
দীয়মানাঞ্চ পশ্যন্তি ঘে নর হেমগামিমাম্ ॥১১৯ 

দীশ্যমানাঞ্চ শৃন্তি তেইপি যাস্তি ত্রিবিষ্টপম্। 
যাত্রাস্তে লিখিত গেছে ন্বর্ণদানস্থা সংস্ততিঃ | 
রক্ষোভৃত-পিশাচাগ্যান্ততো নশ্থান্তি সদৃদ্ধিজাঃ ॥১২০ 
এতা মযবোক্তাস্তব বস! সর্ব 

গৃষ্ট্যাদিক! বিস্তরতোহত্র গাবঃ | 

সমস্থিত ও ছত্রোপানদ্যুক্ত করিবে । পূর্বোস্ত প্রকার 

স্থবর্ণনিমিত ধেন্সু আধ্য বিপ্রকে প্রতিগ্রহ করাইবে। 

এই প্রকার ধেনুদান করিয়া দাতা সহজতর অশ্বমেধ্যজ্ঞের 

ফল প্রাপ্ত হয়।১১১-১৬ 

অন্য ববিধ দান করিয়া কি ফল, কেবল মাত্র 

এই ন্বর্ণময়'গো দান দ্বারা দাতা সহত্রকুলকে স্বর্গে 

লইয়া যাঁয়।১১৭ 

|. হেমধেমু প্রদান করিয়া দাত! কৃতকৃত্য হয়। চন্দ্র ও 
সূধ্যগ্রহণে উপবাসী থাকিয়া বিশুদ্ধচিত্তে পৃবোক্ত 

হেম্ময় গোদান করিয়া “ভগবান হিরণ্যগর্ভ প্রীত হউন' 

এই কথা কীর্তন করিবে। যে নর দীয়মান! এই 

হেম নিগিত গোদর্শন করে এবং উহা দান করা 
হইতেছে এই কথা শ্রবণ করে, তাহারাও স্বর্গলোক 

প্রাপ্ত হয়। হে সদ্ছিজগণ! এই শ্বর্ণময় গোদানের 

স্ততি যে গৃহে লিখিত আছে, সেই গৃহ হইতে 
রাক্ষস, ভূত, পিশাচ প্রভৃতি সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত 
হইয়] যায় ।১১৮২০ 

হে বস! ইক্ষাকু নৃপতি প্রভৃতি ক্ষিতীশবৃদ্দ 
বিধি অনুসারে যাহ! দান করিয়া স্বাপ্রাপ্ত হইয়াছেন 



১৬৮ 

ইক্ষা কৃতৃভৃতপ্রসভৃতিক্ষিতীশ। 
জগ্মা,দিবং যা বিধিবচ্চ দত্বা ॥৯২১ 

রুষ্তাজিনস্ত দানস্থ প্রবন্ষ্যামি শুভং বিধিযৃ। 

প্রমাণঞ্চ বিধির্ষস্ত ষট্যৈ বিপ্রায় দীয়তে ॥৯২২ 
বৈশাখ্যাং পুণিমায়াঞ্চ কাতিক্যামথ বাপি চ। 
উভযোস্তৎ প্রদাতব্য রবি-সোমগ্হেইপি চ ॥১২৩ 
অক্িষমচ্ছিদ্রমলোমকঞ্চ 

সম্্রাণরন্ধ,ং সশফং সকেশমৃ। 
সাগুপ্রদেশং লবিষাণবক্ত.ং 

শত্তং প্রদানে সিতরষ্চর্ম ॥১২৪ 
এবমেতদ্বিধং চর্ম গৃহীত দ্বিজ পাবনন্ । 
কল্পযেদ্ধেনুবন্তচ্চ হেমশৃঙ্গাদিকং তথা! ॥১২৫ 
শৃঙ্গে হেমময়ে তম্ শফাশ্চ রজতম্ত চ। 
মুক্তাফলৈশ্চ লাঙ্গ,লং কৃর্ধ্াচ্ছাঠ্যং বিবর্জয়েৎ ॥৯২৬ 

সেই সকৃত্প্রসুতা প্রভৃতি সমস্ত গোদাঁনের কথা এস্থলে 

বিস্তুতভাবে তোমার নিকটে বলিয়াছি।১২১ 

কুষ্ধাজিন দানের শুভবিধি বলিব-_-বিধিবাক্য যাহার 

প্রমাণ এবং যে বিপ্রকে উহা দান করিতে হয়। 

বৈশাখী ও কান্তিকী পৃ্নিমা তিথিতে অথবা উভয় 

তিথিতে এবং চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে সেই কুষ্ণাজিন 
দাতব্য ।১২২-২৩ 

অক্রিম্ট, অচ্ছিদ্র, অলোমকনাসারন্ত্র, খুর, শিশ্ব, 

অগুস্থান, শৃঙ্গ ও মুখ সহিত শুরু কৃষ্ণচর্ম দানে প্রশস্ত। 

এই প্রকার চর্ম গ্রহণ করিয়া তাহাকে দ্বিজের 

পবিত্রতা সম্পীদকরূপে এবং পৃবোক্ত ধেনুর হ্যায় 
হেমশুঙ্গাদিরূপে কল্পনা করিবে ।১২৪-২€ 

তাহার শুঙ্গযুগল হেমময়, খুর চতুষ্টয় রজতময় ও 
বারা লাঙ্গুল করিবে, এবং শঠতা বর্জন 

করিবে ।১২৬ 

সূর্য অফমমুহূর্তে উপস্থিত হইলে অনুলিপ্ত 

, মহাপুষ্ঠে একটি পথ প্রসারিত করিয়া তাহা 
তিল দ্বার পর্ণ করিবে। তৎুসন্বদ্ধে অভিজ্ঞগণ বলেন 

যে, চার আটক দ্বারা পুর্ণ করিবে। অন্য স্ঘীগণ 
বলেন যে, পুরুষের নাভিপ্রমাণ-স্থান তিল দ্বার! পূর্ণ 

! 
। 

ূ 

| 
| 

থার্্য-শাস্ 

অনুলিপ্তে মহীপৃষ্টে প্রস্থতে কুতপেংহশুকে | 
তত্র প্রসারয়েশ্মার্গং তিলৈস্তদূপি পুরয়েশ ॥১২৭ 

বদস্তি তদ্বিদঃ সর্বে চতুর্োপৈস্ত পুরযে। 

পুংসো নাভি প্রমাণং তু অপরে কবয়ো বিছুঃ ॥৯২৮ 

নাভিমাত্রং বদন্ত্যন্তে রাশিং কুর্ধ্যাদিতি দ্বিজঃ। 
তিলৈশ্চ পুরযে€ পশ্চাদজিনঞ্চ সমস্ততঃ ॥১২৯ 

হেমনাভঞ্চ তং কৃর্য্যাদ্ হেন্া কর্ষেণ তু দ্বিজঃ | 

শক্ত্যা বাপি প্রকর্তব্যং মনঃ শুদ্ধির্বথা ভবে ॥১৩০ 

সৌবর্ণং ক্ষীরপুর্ণং তু পাত্র প্রাচ্যাং নিধাপয়েৎ। 
রাজতং দধিপুর্ণৎ তু তথা দক্ষিণতো| দ্বিজঃ ॥১৩১ 

তাত্ত্মাজ্যভৃতং পাত্রং পশ্চিমায়াং দিশি স্মৃতম্। 

্ষৌদ্রপুর্ণং তথা কাংস্থং চতুর্দিক্ষ কুমেণ ডু ॥১৩২ 

করিবে। অন্য কেহ কেহ বলেন-_দ্বিজ নাভিমাত্র স্থান 

তিল দ্বার! স্বপীরুত করিবে, পরে চতুর্দিকে অজিন ও তিল 

দ্বারা পূর্ণ করিবে ।১২৭-২৯ 
পরিমাণবিষয়ে নিশ্চিত হেম দ্বার। তাহার হেমময় 

নাভি করিবে, অথবা শক্তি অনুসারে করিবে--ধে 

প্রকারে মনের পবিত্রতা উপস্থিত হয়। ন্ুবর্ণময় 
ক্ষীরপূর্ণপাত্র পূর্বদিকে ও রজতময় দধিপূর্ণপা্র দক্ষিণ 
দিকে, আজ্যপূর্ণ তাঅপাত্র পশ্চিমদিকে এবং ক্ষীরপূর্ণ 

কাংস্য পাত্র উত্তরদিকে এই প্রকারে যথাক্রমে চতুদ্দিকে 

স্থাপন করিবে ।১৩০৩২ 

অথব! শক্তি অনুসারে তাহা করিবে কিন্থয বিত্তশাঠ্য 

বর্জন করিবে । আহিতাগ্সি বেদবিদ্ ব্রাক্মণকে উহা 
দান করিবে । ৩৩ 

অন্যান্য পগিতগণ বলেন।-_অচ্ছিন্ন বন্ধুযুগল পরিধান 

করাইয়া এবং অলঙ্কারসমূহ দ্বারা অলঙ্কত করিয়৷ চারিটি 
সকৃশুপ্রসূতা গাভী দান করিবে। মাহাত্যতত্বজ্জ মুনিগণ 
এই ধর্মমার্গের কথা বলেন। পুরাণার্থতত্তজ্ক সুধীগণও 
নানাবিধ মা্গের কথা বলেন ।১৩৪-৩৫ 

থুরসহিত, শৃঙ্গযুত, সর্বরতবালঙ্কৃত এবং তিল ও বন্থাসমূহে 
সমাচ্ছাদিত কৃষ্ণাজিন ধিনি দান করেন, তাহার পক্ষে 



শক্ত্যা বাপি চ কর্তব্যং বিস্তশাঠ্যং বিবর্জয়েহ | 
দগ্যাদ্ বেদবিদে চৈব ব্রাহ্মণায়াহিতাগ্নয়ে ॥১৩৩ 
পরিধাপ্যাহহতে বন্ত্রে অলঙ্কত্য চ ভূষণৈঃ। 
চতজমো গৃষয়ঃ কাধ্ধ্যা ইত্যন্তে কবয়ো বিছুঃ ॥১৩৪ 
বদন্তি মুনয়ো৷ গাথাং মার্গমাহাতুযুবেদিনঃ | 
নানাবিধাংশ্চ বিদ্বাংসঃ পুরাণার্থবিদে৷ বিছুঃ ॥১৩৫ 
যস্ত কষ্ণাজিনং দদ্যাৎ সখুরং শৃঙ্গসংযুতম্। 
তিলৈঃ প্রচ্ছান্ধ বামোভিঃ সর্বরত্বৈরলঙ্কতমূ ॥১৩৬ 
সদমুদ্রগ্ুহা তেন সশৈল-বন-কানন! । 
চতুরআ! ভবেব্দত্তা পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ ॥১৩৭ 

কৃষ্ণাজিনে তিলান্ দত্বা হিরণ্য-মধু সপিষ! | 
দদাতি যস্ত বিপ্রায় সর্ব তরতি ছুক্কৃতম্ ॥১৩৮ 
বঃ কৃষ্ণাজিনমাস্তীধ্য হেমরত্বযুতৈস্তিলৈঃ | 
বস্থারৃতং সোপবাসে বিষ্ঞোরায়তনে তথা ॥১৩৯ 

বৈশাখ্যাং পুণিমায়াং বা কাতিক্যাং স্তথদমাহিতঃ । 
দ্যাদ্ বিপ্রে তপোযুক্তে সদ্বত্তে চ যতেন্ত্রিয়ে ॥১৪০ 

সমুদ্র, গুহা, পর্বত, বন ও কাননসহিতা চতুর 

পৃথিবী দান করা হইল--এ বিষয়ে কোনও সংশয় 
নাই ।১৩৬-৩৭ 

যিনি কুষ্ণাজিনে তিল প্রদান করিয়া হিরণ্য, মধু ও 
ঘতের সহিত তাহা বিগ্রকে দান করেন, তিনি সকল 
দুষ্তৃতি হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন 1১৩৮ 

ষে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে উপবাঁসী হইয়া বিষুঃ- 
মন্দিরে বস্ত্রাবৃতকৃষ্তাজিন হেমরত্বযুত-তিলদ্বারা আস্তরণ 
করিয়া বৈশাখ বা কান্তিকমাসের পুণিমাতিথিতে 
তপোযুক্ত সদাচার-পরায়ণ সংযতেক্দ্িয় আহিতাগ্লি 
সন্তানবান্ বিপ্রকে দান করেন এবং প্রভূত ধন দক্ষিণা- 
রূপে দান করেন, সেই দাতা যত সংখ্যক অজিনলোম, 
তিল ও বন্ত্রসূত্র আছে, তত সংখ্যক আটহাঁজার বৎসর 
বিষুপুরে বান করেন ।১৩৯-৪১ 

এ সম্বন্ধে অপর ম্ধীগণ বলেন যে, বিষুব-সংক্রান্তি 
্ণ ও দক্ষিণায়ন দিনে অক্ষত বহিল্লোম 

২২ 

১৬৯ 

আহিতাগ্লৌ। সসন্তানে প্রদগ্তাদ ভূরিদক্ষিণম্ । 
যাবস্ত্যজিনলোমানি তিলা বন্ধুস্ তন্তবঃ | 
তাবস্ত্যষ্টসহত্রাণি দাঁতা বিষুপুরে বসে ॥১৪১ 

বিশেষমপরে জযুবিষুবাযনয়োদ্য়োঃ | 
তদক্রণং বছিলোঁম প্রাগ-্রীবং তু প্রসারয়ে 0১৪২ 
চতশ্যযু তথা দিক্ষু স্ববর্ণ-রজতানি চ। 

নিধায় শক্ত্যা পাত্রাণি ক্ষীরা্ৈঃ পুরিতানি চ ॥১৪৩ 
তম্ত পশ্চাৎু সমিদ্ধাগ্নিং পরিসংমুহ্হ তং পুনঃ । 
পযু্ক্ষ্য চ পরস্তীর্য্য মহাব্যান্ৃতিভিস্তথা ॥১৪৪ 
সাজ্যান্ হুত্বা তিলাংস্তত্র বিপ্রায় প্রতিপাদয়েৎ ॥১৪৫ 

নাভিং স্পৃশন্নদরীতোয়ং মার্গং গৃহাম্যহং তিদমূ | 
ধীমান্ দগ্যাদ্ দ্বিজেক্দ্রায় বা£য়িত্বা প্রতিগ্রহম্ ॥১৪৬ 
পশ্চাদ্ বস্ত্রা্দিকং দগ্াদেষ। প্রতিগ্রহে স্থিতিঃ। 

যমগীতামথো। গাথামুদাহরন্তি তদ্বিদঃ | 
দাতৃণাং সভ্তমানাং তু বিশেষপ্রতিপত্তয়ে ॥১৪৭ 

গো-ভূ-হিরণ্যসংযুক্তং মার্গমেকং দদাতি যঃ | 
স সর্বপাপকর্ষাপি সাধুজ্যং ব্রহ্মণো ব্রজেৎ ॥১৪৮ 

সেই অজিন পূর্বদিকে গ্রীবা রাখিয়া প্রসারিত করিবে 
এবং চারিদিকে স্বর্ণ ও রজত স্থাপন ৰরিবে। 

শক্তি অনুসারে ক্ষীরাদি দ্বারা পূরিত পাত্রসকল 
স্থাপনপুর্বক তাহার পশ্চাতে প্রঙ্থলিতাগ্নি পরিসমূহন 
করিয়া পুনরায় তাহা পযুর্ক্ষণ ও পরিস্তরণ 
করিবে এবং মহাব্যাহতি মন্ত্র দ্বারা সাজা (ঘ্বৃতের 

সহিত) তিলহোম করত কব্রাঙ্গণকে প্রতিগ্রহ 

করাইবে 1১৪২-৪৫ 

ধীমান্ ব্যক্তি নাভি, নদীজল ও মার্গ (পথ) স্পর্শ 

করিয়া “আমি ইহা গ্রহণ করিতেছি" প্রতিগ্রহীতাকে 

এই প্রকার উত্তি করাইয়া ছিজশ্রেষ্টকে দান করিবে । 
পরে প্রতিগ্রহীতাকে বন্ত্রাদি দান করিবে, ইহাই দানের 
বিধি। সত্বম (শ্রেষ্ঠ ) দাতাগণের বিশেষ জ্ঞানলাভের 
জন্য যমগাথা-সম্বন্ধে অভিজ্ঞগণ ঘমকর্তৃক গীত তদীয়গাথা 

এইম্থলে উদ্াহরণরূপে উপস্থাপন করেন ।১৪৬-৪৭ 

যিনি গো, ভূ ও হিরণ্যযুক্ত একটি মাত্র পথ দান 



১৭৩ 

প্রোক্জেন চৈতেন মুনীশ মার্গং 
দদ্যাদ্ দ্বিজেন্দ্রে বিধিন! প্রযুক্তন্। 

পাপানি হত্বা স পুরাতনানি 
প্রধাতি বেধোবপুষৈব যোগী ॥১৪৯ 

স্থখাসনণঞ্চ যো দগ্ভাজ্জবনাখ্যমধোত্তমম্ | 

দেবযানৈদিবং যাতি স্তযমানঃ স্রাস্থরৈঃ ॥৯৫০ 
যো রথং হ্য়সংযুক্তং হেমপুস্পৈরলঙ্কৃতম্। 
কৃতরজ্জু্চ পট্টাছোর্নেত্রং পট্টকৃতৈরপি ॥১৫১ 
তৎসর্বং ছাদ তৈরবস্ত্ৈঃ পট্টিপট্রালকৈঃ শুভৈঃ। 
মুক্তাফলৈস্তথানেকৈর্মণিভিশ্চোপশোভিতম্ ॥১৫২ 
হয়ে চৈব শুভৈর্বস্ৈ্ভূষিতাবত্যলঙ্কৃতৌ । 
তৌ ভূষণৈরলক্কৃত্য মুখন্ত্রস্রশোভিতৌ ॥১৫৩ 
সপর্্যাণৌ কশাযুক্তৌ শ্রীবাভরণভূষিতৌ | 
শুভলক্ষণসংযুক্তৌ তরুণে৷ তত্র যোজয়েৎ ॥১৫৪ 

করেন, তিনি সর্ববপাপকর্ণ৷ হইয়াঁও ব্রহ্মদাধুজ্য প্রাপ্ত 

হন। হে মুনীশ! কথিত এই বিধি অনুসারে যিনি 
দ্িজশ্রেঠকে পথ প্রদান করেন, সেই যোগী পুরাতন 
পাপসমুহ বিনষ্ট করিয়া সশরারে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত 
হন। যিনি জবননামক উত্তম স্বখাসন দান করেন, 

তিনি সুরান্বরগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া দেবযানযোগে স্বগে 
গমন করেন ।১৪৮-৫০ 

অনস্তর রথদানবিধি। রথকে বিশেষরূপে স্বর্ণময় 

পুষ্পদ্বার! অলঙ্কৃত করিয়া তাহাতে অশ্থ সংযুক্ত করিবে। 
সেই রথে পষ্টসূত্রাদি নিমিত রজ্ভু থাকিবে এবং পট্সৃত্রের 
দারা নেত্র প্রস্তুত হইবে। তারপর সেই সমস্ত দ্রব্য 

বস্তুবারা আচ্ছাদিত করিবে এবং মুক্তাফল ও বহুবিধ 

মণিদ্বারা স্থশোভিত করিয়া অশ্বযু্গলকে বিশেষভাবে 

সভ্ভিত করিবে। উক্ত অশ্বযু্গল শুভ বন্্র্ধারা এবং 
অনঙ্কার দ্বার সুশোভিত করিবে, তাহাদের মুখে স্থন্দর 

মুখযন্ত্র (লাগাম ) পরাঁইবে এবং অশ্বের মুখমণ্ডল নানাবিধ 
ভূষণ দ্বারা ভূষিত করিবে। পৃষ্ঠদেশে অভিনব আসন 
স্থাপন করিবে ও সৃত্রযুক্ত বেত্র স্থাপন করিবে । রথের 

আধ্য-শান্্র 

রবি-সোমগ্রহে দগ্তাচ্ছুতে বাহচ্যাত্র পর্বণি। 
অয়নয়োদ্বিজাগ্র্যায় স প্রাপ্লোত্যকলোকতাম্ ॥১৫৫ 

বদেদ্ রবিলমং তত্র দেব্যমানঃ স দৈবতৈঃ | 
একং বাপি হয়ং দত্বা সর্বালঙ্কারভূষিতম্। 

স্থলক্ষণং যুবানঞ্চ সোহশ্বিলোকমবাপু,য়া ॥১৫৬ 

দগ্যাদশ্বরথং যস্ত হেমরতুবিভূষিতমৃ। 

দিব্যবস্পরিচ্ছন্নং নেত্রপ্রাদদিভিঃ শুভৈঃ ॥১৫৭ 

সৌবর্পেরধ চন্্ৈশ্চ রাজতৈর্বা বিভৃষিতমূ। 
শুভৈুক্তাফলৈরন্ৈ্নীলবস্ত্রাদিভিস্তথা ॥১৫৮. 
গজে স্থলক্ষণোপেতো স্থশীলৌ নীরুজাবপি ॥১৫৯ 

শুভদস্তো সুরূপৌ চ হেমালক্কারধারিণে | 

দিব্যবন্ধ্ৈঃ পরিচ্ছন্নৌ৷ কর্ণশঙ্থাবলম্িনৌ ॥৯৬০ 

পট্ট-নেত্রাদিকক্ষৌ তৌ৷ বিশিষ্টমণিমণ্ডিতৌ । 
ঈদৃগ রথং চ সংযোজ্য 'পতাকাভিবিভূষিতম্ ॥১৬১ 

উক্তরথে যোজিত করিয়া সেই রথ সৃধ্য ও চন্দ্র 
গ্রহণে অথবা অন্য কোনও শুভ পর্বদিনে অথবা 

অয়নদ্বয়ে দ্বিজশ্রেকে যিনি দান করেন, তিনি 
অর্কলোক (সৃধ্যলোক ) প্রাপ্ত হন এবং অর্কলৌকে 
দেবগণকর্তৃক সেবিত হইয়া অর্কের ন্যায় বাস করেন। 
স্ুন্দরলক্ষণ' ক্রান্ত, তরুণ, সর্বালঙ্কারভূষিত একটি মাত্র 
অশ্বদাঁন করিয়া অশ্থিলোক প্রাপ্ত হয়।১৫১-৫৬ 

হেমরত্ব-বিভূষিত, দিব্যবস্ত্রসমাচ্ছাদিত, সুন্দর নেত্র- 

পট্টাদি-শোভিত,ন্থবর্ণ বা রজতনিগিত, অর্ধচন্দ্র-বিভূষিত, 
মুক্তীফল ও নীলবর্ণবস্্রাদিশোভিত অশ্বযুক্ত রথ যিমি দান 
করেন, তিনিও সৃষ্যলোক প্রাপ্ত হন ।১৫৭-৫৮ 

এবং সুলক্ষণবুক্ত, সুশীল, নীরোগ সুন্দরদন্ত-বি শিষ্ট, 

স্ররূপ, স্বর্ণীলঙ্কারধারী, দিব্যবন্ত্-সমাচ্ছাদিত, শঙ্খাবলম্থিত 
কর্ণ, পট্বস্ত্র্বার1 ভূষিত নেত্রাদি কক্ষবিশিষ্ট মণিমগ্ডিত ও 
গজঘয় পতাকা-ভূষিত, পুষ্পমালাশোভিত, শঙ্খ ও ছুন্দুভি- 
শব্দিত এই প্রকার রথে সংযোজিত করিয়া চতুর্বেদ, 

ত্রিবেদ বা দ্বিবেদপারগ পবিভ্র যজ্ঞকৎ শাত্রিয় বিপ্রকে 

দাতা সুন্দর বাসোযুগল পরিধান করিয়া মাল দ্বারা 
অশ্ব শুভলক্ষণযুক্ত ও তরুণ হইবে । এতাদৃশ অশ্বযুগল ) অলঙ্কত হুইয় শ্বহস্তোদক প্রদান করিবে এবং “কেশব 



বৃহৎ পরাশর-স্মৃতিঃ 

শোভিতং পুষ্পমালাভিঃ শঙ্খ-ছুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ | 
চতুর্বেদায় বিপ্রায় ত্রিবেদায় তথা পুনঃ ॥১৬২ 
শুচয়ে চ দ্বিবেদায় শ্রোত্রিয়ায় কৃতেষ্টয়ে । 
অলঙ্কৃত্য সমালাভিঃ পরিধায় স্থবাসসী ॥১৬৩ 

তন্য হস্তোদকং দগ্যাৎ শ্রীয়তাং কেশবো মম । 

এবং হস্তিরথং দগ্যাৎ সমভ্যর্চয দ্বিজাতয়ে ॥ 

নিহত্য সর্বপাপানি বিষুণলোকে মহীয়তে ॥১৬৪ 
বসেচ্চতুভূজিন্তত্র সেব্যমানশ্চতুর্ভূ জৈঃ। 
অনস্তকালমা তিষ্েচ্ছজ্থ-চক্র-গদাধরঃ ॥১৬৫ 

পশ্যাস্তীহ রথং যে তু দীয়মানং নর! দ্বিজ। 
তেহপি বিষ্ুপুরং ঘান্তি বাসিষ্ঠজবচো যথা ॥১৬৬ 
একমগীহ যে! দগ্যাদ্ধস্তিনঞ্চ সভভূমণম্। 

সবন্ত্রং হেমরদনং নখৈরজতকল্পিতৈঃ ॥১৬৭ 
মণি-মুক্তাফলৈযুক্তং স্তবর্ণ-রজতাগ্গিত্ । 
পুর্বোক্তায় তু বিপ্রায় চত্বেদায় বা দ্বিজাঃ। 

যে! দগ্যাদ্ বিধিব সোহপি সদ বিষুপুরং বসেৎ॥১৬৮ 
বিধিবদ্ যশ্চ গৃহ্বাতি সর্বমেব প্রতিগ্রহ্য্। 

আমার প্রতি প্রীত হউন” এই কথা বলিবে। এই প্রকারে 

দ্বিজাতিকে অর্চন! করিয়া হস্তি-রথ প্রদান করিবে । তাহা 

দ্বারা! দাতা সর্বপাপ বিনষ্ট করিয়া বিষ্ুুলোকে পৃজিত 
হয়। চতুভূর্জ বিষুঃ কতৃকি সেবিত হইয়া চতুভূজরূপে 
বিষুলোকে বাঁস করে ও শক্ঘ-চক্র-গদাধারী হুইয়া অনন্ত 
কাল সেখানে অবস্থান করে ।১৫৯-৬৫ 

হে দ্বিজ! যে সকল.নর রথ দান করিতে দেখে, 
তাহা রাও বিষুপরে গমন করে- ইহা মহামুনি পরাঁশর 
বলিয়াছেন। যিনি অলঙ্কার ও বস্ত্রের দ্বার৷ স্থশোভিত, 

সববর্ণময়দন্তবিশিষ্ট, রজত-বেছটিত নখ, মণি-মুক্তীকল- 
স্ববর্ণ ও রজতযুস্ত একটি হস্তীও পূর্বো্ত গুণসম্পন্ন 
বিপ্রকে অথবা চতুর্বেদপারগ বিপ্রকে বিধি অনুসারে 
প্রদান করেন, তিনিও বিষ্ণপুরে বাস করেন ।১৬৬-৬৮ 

বিধি অনুসারে যিনি সমস্ত প্রতিগ্রহ গ্রহণ করেন, 
দাতা যেমন বিধুগলৌকে বাস করেন তিনিও সেইরূপ 

বিষুঃলোকে বাঁস করেন-_ইহা পরাশর বলিয়াছেন 1১৬৯ 

১৭১ 

দাতৃলোকমবাগ্মোতি পরাশরবচো যথা ॥১৬৯ 
অলঙ্কৃত্য তু যঃ কন্যাং ত্রাঙ্ষোদ্বাহেন যচ্ছতি | 
অন্যোদ্বাহেন কেনাপি গজদানশতং লভেৎ ॥১৭০ 

গজদানন্তা যগ্পুণ্যং তশ্মাচ্ছতগুণং কফলম্ । 

কন্যদা বিধিবৎ সর্বং প্রাপ্র,বন্তি হপংশয়ষ্ ॥১৭১ 

পুত্রাদানঞ্চ বাঞ্থৃস্তি কেচিদ্ বস মনীষিণঃ। 

কন্যাদানাৎ পরং জ্রয়ুঃ পুত্রদানং শতোত্তরম্ ॥১৭২ 
ভূমিং শল্চবতীং দগ্যাদ্ যন্ত্র বিপ্রায় মানব । 
স মুলশৃকতুল্যানি বিষুজলোকে সদা বসে ॥১৭৩ 

ষড়ভিস্ত সহিতান্ বিপ্রান্ বংশানুভয়তে। দশ । 

তানেব দ্বিগুণান্যাহুরিতি কেচিন্নিবর্তনম্ ॥১৭৪ 

দশহ স্তৈর্ভবেদ্ বংশশ্চতুভিস্তৈস্ত বিস্তরঃ| 
দৈর্ঘ্যেছপি দশভির্বংশৈর্গোচর্ম পরিকীতিতম্ ॥১৭৫ 
অপি গোচর্মমাত্রেণ ভূমিং দগ্যাদ্ দ্বিজাতয়ে |. 
বিষ্ুলোকমবাপোতি কেচিদাহূর্মনীধিণঃ ॥১৭৬ 

পঞ্চহস্তকদণ্ডানাং চত্বারিংশদ্ দশাহতা | 

পঞ্চভিগ্ুণিতা৷ সা তু নিবর্তনমিতি শ্মৃতম্ ॥১৭৭ 

অলঙ্কৃতা কণ্ঠাকে যিনি ব্রাহ্মবিবাহরূপে প্রদান 
করেন অথবা অন্য কোনও বিবাহরূপে প্রদান করেন, 

তিনি শত গজদানজম্য ফল লাভ করেন। গজ প্রদান 

করিলে যে পুণ্য হয়, তাহা অপেক্ষা কন্যাদাতার শতগুণ 

ফল হয়। কন্যাদাতৃগণ বিধি অনুসারে সমস্ত ফল প্রাপ্ত 

হন--এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। হেবশস! কোন 
কোন মনীধিগণ পুত্রদানও ইচ্ছা করেন। কম্যাদান 

অপেক্ষা পুত্রান শতগুণে শ্রেষ্ঠ ।১৭০-৭২ 
যিনি শম্যবতী ভূমি বিপ্রকে প্রদান করেন, তিনি মুল- 

শকের হ্যায় সর্বদা বিষু্লোকে বাস করেন। কেহ কেহ 
বলেন,_-দ্বিপঞ্চীশৎ পুরুষ পধ্যন্ত ইহার ফলভোগ হয়; 
তৎপরস্থিত পুরুষে এই ফলের নিবৃত্তি হয়।১৭৪ 
দশহস্ত-পরিমিত স্থানের নাম এবং “বংশ” তাহার চতুণ্ডণ 

অর্থাৎ চত্বারিংশৎ হস্ত-পরিমিত স্থানের নাম “বিস্তার' 
প্রস্থ ও দৈথ্যে দশবংশ-পরিমিত স্থানকে 'গোচর্ম রুহে। 
কোন কোনও মনীষিগণ বলেন,_এই গোচর্শ-পরিমিত 



১৭২ 

বাল-বশুসক-ধেনুনাং সহত্রং যত্র তিষ্ঠতি। 
তদ্ বৈ নিবর্তনং জ্ঞেয়মিতি কেচিদ্ বদস্তি হি ॥১৭৮ 
তাত্্রপটে পটে বাপি লেখযিত্বা চ শাসনম্ | 
গ্রামং বিপ্রায় বা দগ্যাদ্দশসীরক্ষিতিং পুনঃ ॥১৭৯ 
সীরস্ডৈকম্ত বা দণ্যাত্তস্ পুণ্যং কিমুচ্যতে | 
ভূম্যংশুকণিকাতুল্যাঃ নম বিষু্পুরে বসে ॥১৮০ 
ভূমিদানাত পরে! ধর্ম স্ত্রেলোক্যেছপি ন বিদ্যতে | 
পাঁদৈকমাত্রদানেন তস্য বিষুপুরে স্থিতিঃ ॥১৮১ 
তম্তা। দ্ানাৎ পরো ধর্মস্তদ্ধতেঃ পাতকং পরম্ৃ। 
তম্মা তাং যত্বতো দগ্াদ্ধরণঞ্চ বিবর্জয়েত্ড 1১৮২ 
ইহৈব ভূমিদানস্য প্রত্যক্ষং চিহ্নুমীক্ষ্যতে | 
ক্ষিতিদঃ স্বর্গতো ভ্রষ্টঃ ক্ষিতিনাথঃ পুনর্ভবেৎ ॥১৮৩ 

ভুনক্তি চ পুনর্ভোগান্ যথা দিবি তথা ভূবি। 
গজৈরশৈর্ন নৈযুক্তো হেম-রত্ববিভূষিতঃ ॥১৮৪ 

+পএা। অ৯৮-১৯শীপপী শপ 

ভূমিও যিনি বিপ্রকে প্রদান করেন, তিনি বিষুলোক 
প্রীণ্ড হন। পঞ্চহস্ত-পরিমিত দণ্ডের পঞ্চাশ অর্থাৎ 

২৫০ হস্ত-পরিমিত স্তানের নাম “আহতা” তাহাকে পীঁচ- 
গুণ করিলে সেই ভঁমিকে “নিবর্তন' কহে ।১৭৫-৭৭ 

সহঙ্স বালক, বুদ ও ধেন্স যেখানে থাকে, তাহাকে 

নিবর্তন কহে--এই কথা কেহ কেহ বলেন ।১৭৮ 

তাঅপট্রে (তামারপাঁত) ব! পটে দাঁনপত্র লেখা ইয়া 
বিপ্রকে গ্রাম দান করিবে অথবা দশলাঙ্গল-কর্ষণযোগ্য 

ভূমি দান করিবে। অথবা একসংখ্যক লাঙ্গলকর্ষণযোগ্য 
ভূমিদান করিবে একলাঙ্গল-কর্ণযোগ্য ভূমি যিনি 
দীন।করেন, তীহার পুণ্যকল আর কি বলিব? তিনি 
সেই ভূমির অংশু ( ধূলি ) কণিকার তুল্য বসর বিষুগপুরে 
বাস করেন। ভূমিদান হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম ত্রিলৌকেও 
নাই। একপাদ মাত্র ভূমিদান করিলেও তাহার 

বিষুঃপুরে অবশ্থিতি হয় ।১৮০-৮১ 

ভূমি দান হইতে শ্রেষ্ঠ ধন্ম আর নাঁই, সেই ভূমি 
ষে ব্যক্তি হরণ করে, তাহার মহাপাতক হয় । সেইহেডু 

যত্বপূর্বক ভূমি দান করিবে কিন্তু কখনও তাহা হরণ 

করিবে না। ভূমিদানের প্রত্যক্ষ চিহ্ন ইহলোকেই দেখা 
যায়। ক্ষিতিদাতা স্বর্গ হইতে চ্যুত হুইয়া পুনরায় 
ক্ষিতিপতি হন।১৮২-৮৩ 

স্পা আপ 

আর্য্য-শানু 

বরস্ত্রীগণসংসেব্যঃ জ্ত,য়মানঃ ম্ববন্ধুভিঃ | 
ছত্রালঙ্কারসংযুক্তো গীতবাগ্যোৎসবাদিভিঃ ॥১৮৫ 
ইত্যাদি ভূমিদানস্ত চিহং তে বস! কীতিতম্। 
বিতেনাহপি হি যঃ ক্রীত্বা ভূমিং বিপ্রায় যচ্ছতি ॥১৮৬ 

যাবভিষ্ঠতি স৷ ভূমিস্তাবৎ ন্বর্গে মহীয়তে। 
গৃহভূমিঞ্চ বে! দগ্যাদগ্যাদাশ্রমযাত্রকম্ ॥১৮৭ 

গৃহোপকরণং দত্ত গুহদানফলং লভেও । 

হস্তমাত্রাঞ্চ যো দগ্যাদ্ ভূমিং বিপ্রায় মানবঃ ॥১৮৮ 

বিক্কুমাত্রাঞ্চ যে৷ দগ্যাদ্ ভূমিং বেদবিদে নরঃ | 

তস্তাপি হি মহাপুণ্যং দগ্যাদঙ্গুলমাত্রকম্ 0১৮৯) 

নৈতম্মাৎ পরমং দানং কিঞ্চিদস্তি ধরাতলে | 

পুণ্যং ফলং প্রবক্ষ্যামি বিশেষেণ তু তচ্ছ,ণু ॥১৯০ 
০৭ পি পপ | ৯ 

তিনি নর্গলোকে যেমন স্বর্গীয় স্থখভোগ করেন, 
সেইরূপ ডুলোকে অবতরণ করিয়া হেমরত্ববিভূষিত এবং 

গজ, অশ্ব ও অমাত্যাদি সহচরযুক্ত হইয়া পুনরায় ভূলোক 
ভোগ করেন 1১৮৪ 

হে বস! ভুূমিদাতা শ্রেষ্ট স্্রীগণ কর্তৃক সেবিত হন, 
স্বীয় বন্ধুগণ কর্তৃক স্তত হন, ছত্র ও মণিময় অলঙ্কাঁর 
সংযুক্ত হইয়া গীতবাভ্োৎসবাদির দ্বারা সতত প্রীত হন 

ভূমিদানজনিত ফলের ইহাই ( পুর্বোক্ত ) চিহ্ন বলিয়া 
কীতিত হইয়াছে । ধন দ্বারা জয় করিয়াও যিনি বিপ্রকে 

ভূমিদান করেন, সেই ভূমি যতকাল থাকে ততকাল তিনি 
স্বর্গে পূজিত হন । যিনি গুহ নির্থাণের ভূমি দান করেন, 
কিংবা আশ্রমমাত্র স্বীপনের জন্য ভূমি দান করেন 

অথবা গৃহনির্শাণের উপকরণ প্রদান করেন; তিনি গুছ- 

নির্মাণের কললাভ করেন। যে মাঁনব হস্তপরিমিত ভূমি 

বিপ্রকে প্রদীন করেন অথবা যে নর বি্কু (কমই হইতে 

মণিবন্ধ পর্য্যন্ত) মার ভূমি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে প্রদান 
করেন কিংবা অঙ্গুলমাত্র ভূমি প্রদ্ধান করেন, তাহারও 

মহাঁপুণ্য হয়। ভূমিদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠদান ধরাতলে 
আর কিছুই নাই। দানের পুণ্য ও ফল বিশেষরূপে 
বলিব--তাহা শ্রবণ কর ।১৮৫-৯০ 

যে স্থানে গুহসমূহ শ্বর্ণময় এবং সেগুলি মশিসমুহে 



বৃহৎ পরাশর-স্থৃতি ১৭৩ 

যত্র হৈমানি সম্মানি মণিভিভূষিতানি চ। 
প্রাকারা যত্র সৌবর্ণাশ্চতুদ্বরাঃ সতোরণাঃ ॥১৯১ 
দিব্যাশ্চাপ্রসো৷ ত্র তাসাং সঙ্থ্যা হানেকশঃ | 

স্বপর্বাণৌকসা৷ যুক্তা গ্রীবাভরণভূষিতাঃ ॥১৯২ 
দৃষ্টেব কামদেবোহপি ভবে কামাতুরঃ ক্ষণা। 
স্বকেশাঃ স্থললাটাশ্চ বালচন্দ্রোপমভ্রবঃ ॥১৯৩ 

স্্নাসা-কর্ণ-গণ্ডাশ্চ শুভোষ্ঠাধরপল্লবাঃ | 

স্থগ্রীবা ভূজপাল্যগ্রাঃ পীনোত্ত্তনাস্তথা ॥১৯৪ 
সুমধ্যোরুনিতম্থাশ্চ হুশ্রোণ্যশ্চ শুভোরুকাঃ। 

স্বজানু-জঙ্ঘ-গুল্ফাম্চ স্ূপাদাঃ স্ুনখাস্তথা ॥১৯৫ 

কেন রূপেণ তা বর্ণ্যা ভবন্ত্যপ্লরসে দ্বিজাঃ | 

বৈষ্ণব্যো গণিকাঃ সর্বা দিব্যতরস্ভৃষণাঃ ॥১৯৬ 
দিব্যানুলেপলিপ্তাঙ্গা দিব্যালঙ্কারভূষিতাঃ | 
মন্মথোহপি হি তা দৃষ্ট। ভবেৎ কামাতুরঃ স্বয়মূ ॥১৯৭ 
মুনীনামপি চেতাংসি য। দৃষ্ট। চুক্ষুভূঃ ক্ষণাৎ । 

স্পা শিশিশস্সীি নি _ ীশীপাীশীশিশা 

বিডৃষিত, ফেব্থানে প্রাচীরসমূহ ন্বর্ণময় এবং তোরণের 
সহিত তাহার চতুদ্ধীর বিদ্যমান,যেস্থানে দিব্যা অপ্সরাগণ 

অবস্থান করে এবং তাহাদের সংখ্যাও অনেক, সেইস্থান 

দেবস্থানের সহিত যুক্ত ও গ্রীবাভরণভূষিত যে অপ্সরা- 
গণকে দর্শন করিয়া কাঁমদেবও ক্ষণকালে কামার্ত হইয়া 
পড়েন, সেই অপ্পরাগণ ম্ুকেশী, সুললাটা? চন্দ্রকলাতুল্য 

ক্র ও সুন্দর না্িক' কর্ণ ও গপ্ড, স্থুন্দর ওষ্ঠ ও অধরপল্লব, 

সুন্দর গ্রীবা ও ভুজলতা, তাহাদের স্তন পীন ও উত্তুজ, 

মধ্যভাগ উর ও নিতন্বদেশ সুন্দর এবং স্থন্দর কটিদেশ,শুভ 
উরু, সুন্দর জানু,জঙ্বা ও গুল্ফ সুন্দর, তাহারা স্বন্দর পদ 

ও স্বন্দরনথবিশিষ্টা এইরূপ অগ্রাগণের রূপ কি এরকারে 
বর্ণনা করিব? হে দ্বিজগণ! বিষুঃভক্তিপরায়ণা গণিকাসকল 
দিব্যমাল্য ও বন্তরডৃষিতা। তাহার] দিব্য অনুলেপ দ্বারা 
লিপ্তাঙ্গা ও দিব্য অলঙ্কার ভূষিতা। তাহাদিগকে দেখিয়া 
স্বয়ং ষল্মথও কামাতুর হন ।১৯১-৯৭ 

যাহাদ্দিগকে দর্শন করিয়া মুনিগণের চিতও ক্ষণ- 
কালের মধ্যে হ্কু্ধ হয়, লক্ষ্মীতুল্যা সেই দেখীগণের বিষয় 

বণ্যন্তে তাঃ কথং দেব্যো যা লক্ষ্মীপ্রতিমো- 
পমাঃ ৪১৯৮ 

বৈষ্ণবাপ্নরপাং সজ্ঘৈরতিশ্চামরধারিভিঃ | 
গীয়মানশ্চ গন্ধবৈই স্তয়মানশ্চ দৈবতৈঃ ॥১৯৯ 
বসেদ্ বিষুপুরে তাবদ্ যাবদ্ বিষ্ুরজঃ ক্ষিতৌ । 
পৃণ্যঞ্চ ভূমিদানস্ত কথিতং তব বসক ॥২০০ 
মেরুরধরিত্রী কুলপর্বতাশ্চ 

পাথোহণব? স্বর্গতলাদিকাদিঃ। 
দেয়ানি সর্বাণি চ পর্বকামৈঃ 

প্রোক্তানি দানানি পুরাণবিষ্ভিঃ ॥২০১ 
'আত্মতুল।ং স্বর্ণং বা রজতং দ্রব্যমেব চ। 

যে দদাতি দ্বিজাগ্য্যেভ্যস্তস্তাপ্যেতৎ ফলং ভুবৎ॥২০২ 

ব্রন্মহত্যাদিপাপৈস্ত যদি যুক্তে! ভবেম্নরঃ | 
স ততপাপবিনির্মক্তঃ প্রোক্ডে বিষুপুরে বসে ॥২০৩ 
তুলাপুরুষ-ভূমী চ দীয়মানে চ যে নরাঃ| 
পশ্যান্তি তেহপি যান্তি গ্যাং ঘে চ স্থ্যরন্ুমোদকাঃ ॥২০৪ 

কি প্রকারে বর্ণনা করিব? ভুমিদানকারী চামরধারিণী 

বিষুভক্তিপরায়ণা উত্ত অপ্সরাগণকর্তৃক গীত ও দেবগণ 
কতৃক স্তত হইয়া ততকাল যাব বিষুপুরে বাস করেন, 
যতকাল যাবৎ ক্ষিতিতলে বিষ্ুরজঃ আছে। হেবতস! 
তোমার সকাশে ভূমিদানের পুণ্যকথা বলিলাম ।১৯৮-২০০ 

সর্বকামপরিপূর্ণেচ্ছ ব্যক্তি পর্বত, পৃথিবী, কুলপর্বত, 
জল, সমুদ্র ও স্বর্গ-তলাদি এই সমস্ত দান করিবেন । 
পুরাঁণ- বিদ্গণ দানসগ্ধন্ধে এই কথা বলিয়াছেন ।২০১ 

যিনি নিজের শরীরের পরিমাণ সুবর্ণ রজত 
অথবা অন্য্রব্য দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে দান করেন, তিমি এই 
প্রকার (নিন্োক্ত ) ফললাড করেন। দাত। যদি 

ব্রহ্মহত্যাদি পাপযুক্ত হন, তাহ! হইলে তিনি সেইপাপ 
হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পূরোৌক্ত বিষুঃপুরে বাস 

করেন ।২০২-৩ 

যাহারা তুলাপুরুষ ও ভূমি দান করিতে দেখেন, 

তাহারা এবং এই দানের অনুমোদকগণ স্বর্গে গম 

করেন ।২০৪ 



১৭৪ 

গুড়ং বা যদি বা খণ্ড লবণং চাপি তোলিতম্। 

যে! দদাত্যাত্মন। তৃল্যং নারী ব! পুরুষোহপি বা ॥২০৫ 

পুমান্ প্রহ্যুন্নব স স্থান্নারী স্তাণ পার্বতীসমা | 

সৌভাগ্যরূপসংযুক্তো ভূপ্ীতাহস্তে ত্রিবিষ্টপম্ ॥২০৬ 
হিরণ্যং দক্ষিণাযুক্তং সবস্ত্রং ভূষণান্সিতম্ | 
অলম্কৃত্য দ্বিজাগ্র্যং তং পরিধাপ্য চ বামমী ॥২০৭ 

খণ্ডাদি তোলিতং পশ্চাদ্ বিপ্রায় প্রতিপাদয়ে€। 

সর্বকামসম্বদ্ধাত্বা' চিরকালং বসেদ্দিবি ॥২০৮ 

উদ্তং খরাজৌ৷ মহিষঞ্চ মেষ- 
মশ্বং করেণুং মহিষীমজাঞ্চ । 

ব্রয়ুঃ খরোষ্্রীমবিকাং মুনীন্দ্র 
হেমাদিযুক্তং সকলঞ্চ দানম্ ॥২০১ 

বরাণি রত্বানি চ হৈম-রূপ্যং 

শুভানি বাসাংসি চ কাংস্ততা্ে । 

উপাধিমাত্রং করভাদি কৃত্ব। 

হেমাদিদানং দ্বিজ দীয়তে হি ॥২১০ 

যে নারী বা পুরুষ গুড়, চিনি অথবা লবণ নিজ 
শরীরের পরিমীণ করিয়া দান করে, সেই পুরুষ গ্রদ্যা্স- 

তুল্য ও সেই নারী পার্বতীতুলা হয়, এনং সৌভাগ্যরূপ- 
সম্পন্ন হইয়া অস্তে স্বর্গীয় সখ ভোগ করে ।১০৫-৬ 

ছিজভ্রেষ্টকে বন্থীযুগল পরিধান করাইয়া ও 
অলম্কত করিয়া ভূষণ, বন্ধ ও দক্ষিণীযুক্ত হিরণ্য এবং 
শর্করাদি তোলিত করিয়া পশ্চা বিপ্রকে প্রতিগ্রাত 

করাইলে, মেইব্যক্তি সর্বকামসমৃদ্ধ হইয়া চিরকাল স্বর্গে 
বাস করে ।২০৭-৮ 

উঠ, গর্দভ, অজ, মহিষ) মেষ, অশ্ব, হস্টিনী, মহিষী, 

অজা, গর্দভী, উদ্রী, মেবী ও অন্যান্য সকল দান হেমাদি- 
যুক্ত করিয়া দান করা কর্তব্য ইহা মুনিন্দ্রগণ বলিয়াছেন । 
হেত্বিজ! হেমাদি দান করিয়া শ্রেষ্টরত্ু, হেম, রজত, 
উত্তমবন্ত্, কাঁংস্ত ও তাত্র এবং উপাধিমাত্র অর্থাৎ মানপঞ্র 

হস্তিশীবক ও উদ্টশীবক দান করিবে ।২০৯-১০ 
কেহ কেহ বলেন--হেমময় ধেমুদানের হ্যায় 

-শাঙ্গু 

কেচিদ্ বদস্তি চৈতানি কৃত্বা হেমময়ানি চ। 
সর্বোপস্করযুক্তানি দেয়ানি হেমধেনুব ॥২১১ 

অর্চয়িত্বা হৃধীকেশং পুণ্যেহহ্ছি বিধিপুর্বকম্। 
অগ্নিশুদ্ধং স্থবর্ণঞ্চ বিপ্রায়াহ্ুয় যচ্ছতি ॥২১২ 
স মুক্ত? বিষ্ণুলোকং তু যদাগচ্ছতি সংস্যতৌ । 
তদাহসে তেন পুণ্যেন ধনযুক্তে দ্বিজো ভবে /২১৩ 
যো রূপ্যমুত্তমং দগ্যাদধিনে ব্রাহ্গণায় চ। 
সোহতীব ধনসংযুক্তো৷ রূপযুক্তশ্চ জায়তে ॥২১৪ 

মাণিক্যানি বিচিত্রাণি নানা নামানি যো৷ নরঃ। 
তথ! তাত্রঞ্চ কাংস্থাঞ্চ ত্রপু বা সীসকাদিকম্ ॥২১৫ 

যো দগ্যান্তক্তিতো বিপ্রঃ সোমলোকমবাপুয়াশ 
স সন্তুজ্য তু তং লোকং রূপবানিহ জায়তে ॥২১৬ 

ঘতং দদাতি যে বিপ্রঃ সোহত্যন্তং স্থখমশ্তে | 
ভোজনাভ্যঞ্জনার্থং বা ভবে সোহুপি স্তুখী নরঃ ॥২১৭ 

তৈলদানেন ভোজনাভ্যঞগ্জনায় চ। 
ন্িগ্ধদেহোহতিতেজন্বী রূপযুক্তঃ প্রজায়তে ॥২১৮ 
সততং 

স্পা জল্প-৮-শীশ পপ শী ৬ ৯৯ আপা শিট শান ছা সপ 

পূর্বোক্ত দেয়বস্তগুলি হেমময় দ্রব্যুক্ত ও সর্ধোপস্রযুক্ত 

অর্থাৎ আনুষঙ্গিক দ্রব্যযুক্ত করিয়া দান করিবে 1২১১ 

যিনি পুণ্যদিনে বিধি অনুসারে হৃধীকেশের অর্চনা 
করিয়া বিপ্রকে আহ্বান করত অগ্নিশুদ্ধ স্বর্ণ দান 

করেন, তিনি বিঞ্ুলোক ত্যাগ করিয়া যখন সংসারে 
আগমন করেন, তখন এ দ্বিজ সেই পুণ্যপ্রভাবে ধনবান্ 
হন। যিনি প্রাথি-ব্রা্মণকে উত্তম রৌপ্য প্রদান করেন, 

তিনি রূপ ও প্রভৃতধনের অধিকারী হইয়া জন্মলাভ 
করেন। যে বিপ্র ভক্ভিপূর্কক বিবিধনামের বিচিত্র 
মাঁণিক্য, তাঅ, কাংস্যঃ ত্রপু (রাঁং বা দস্তা) ও সীসক 

দান করেন, সেই বিপ্র সোমলোক প্রাপ্ত হন এবং 
উক্ত সৌমলোক ভোগ করত রূপবান হইয়া ইহুলোকে 

জন্মলাভ করেন ।২১২-১৬ 

ঘষে বিপ্র ঘৃত দাঁন করে, সে অতিশয় স্থখভোগ 
করে। অথবা যে বিপ্র ভোজন বা অভ্যগ্নের জন্য 

বত প্রদান করে, সেও সখী হয়।২১৭ 



বৃহত্পরাশর-স্মৃতিঃ ১৭৫ 

স্বগনাভি চ কপুরং তগরং চন্দনাদিকমূ। গুড়মিক্ষুরসং খণ্ডং দুগ্ধ-খর্জর-খাগ্যকান্। 

গন্ধদ্রব্যাণি যে! দগ্ঠাদ্ ধনী ভোগী স জায়তে ॥২১৯  ফলানি দত্া লর্বাণি স্বাদুনি মধুরাণি চ ॥২২৫ 

তাম্বূলং পুষ্পমালাশ্চ পুষ্পস্তাভরণানি চ। সর্বাণি ফলশাকানি লবণানি তথ। দ্বিজঃ | 

ঘো৷ দগ্যাদ্ বেষবান্ ভোগী ধনযুক্তঃ ম জায়তে । স্থাল্যাদিগৃহপাকঞ্চ দত্বা গোত্রাধিকো৷ ভবে ॥২২৬ 

_স্থমতিকার্য্যবাংশ্চৈব ধনযুক্তশ্চ সর্বদা! ॥২২০ কুষ্মা্ং ত্রপুষং দত্ব! বৃন্তাকাদি পটোলকান্ । 

শিশির চ যো! দগ্যাদনলং সেন্ধনং নরঃ। শুভানি কন্দমুলানি নুহষ্টঃ পুত্রবান্ ভবে ॥২২৭ 

স সমিদ্ধোদরাগিঃ সন্ প্রজ্ঞাসূরধ্যুতো! ভবেহ ॥২২১ বদরাত্র-কপিথানি খর্জব-দাড়িমানি চ। 

যে! দগ্যাদ্ ছুল'ভানাঞ্চ নিত্যমেধাংসি মানবঃ। চিঞ্চাশ্চামলকং দত্ব! পুত্রবানিহ জায়তে ॥২২৮ 

শ্রিয়া যুক্ত ভবেদত্র সংগ্রামে চাপরাজিতঃ ॥২২২ যা! নারী দ্বিজ! চৈতানি দ্বিজে ভক্ত্যোপপাদয়ে। 

তথ কিং বহুনোক্তেন দানধর্মবিবেচনে । সর্বং তম্তা। ভবেতৃদ্ধি ধেনুদানসমদগ্সিতমূ । 

যদ্যদিষ্টতমং ঘস্ত ততশ্মৈ প্রতিপাদয়েৎ ॥২২৩ পুত্র স্থভগা পুষ্টা পার্বতীবেহ জায়তে ॥২২৯ 

তিলান্ দর্ভীংশ্চ নিত্যার্থং তৃণান্যাস্তরণায় চ। যোহথিনে তৃণ-কাষ্ঠানি ব্রাঙ্ষণায়োপপাদয়েশ। 

তুক্ত। স তু স্্খং ্বর্গে সমশ্চাত্র ভবেন্তুবি ॥২২৪ সর্বং দর্ভং ভবেত্তম্ত ধেনুদানসমং ফলম্ ॥২৩০ 

ভোজন বা অভ্যগ্রনের জন্য সতত তৈলদান দ্বারা তৃণ দান করিয়া স্বর্গে স্থখভোগ করত ইহলোকে সমদশী" 

দাতা অতিতেজন্বী হন এবং ন্িগ্ধ দেহ ও রূপযুক্ত হইয়া হন।২২৪ 
জন্মলাভ করেন 1২১৮ দাতা গুড়, ইক্ষুরস, শর্করা, দুগ্ধ ও থর্ভুর প্রভৃতি 

যিনি মৃগনাভি, কর্পুর, তগর (টগর ) ও চন্দনারদি থাচ্ভপ্রব্য এবং স্বাদ মধুর সর্বপ্রকার ফল, সর্বপ্রকার 

গন্ধ দ্রব্সমূহ দান করেন, তিনি ধনী ও ভোগী হইয়া শাক, লবণ, স্থাল্যাদি গৃহপাকপ্রব্য দান করিয়া বংশে 

জম্মলাভ করেন ।২১৯ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হন।২২৫-২৬ 
যিনি তাশ্ুল, পুষ্পমীল্য ও পুষ্পাভরণ প্রদান করেন, দাতা কুক্াগু, ত্রপুষ (শশা), বেগুন, পটোল ও 

তিনি বেষবান্, ভোগী ও ধনযুক্ত হইয়া জন্মলাভ | উৎকৃষ্ট কন্দমূল প্রদান করিয়া হর্ষবান্ ও পুত্রবান্ 
করেন এবং সতত নুমতি, বীর্য্যবান ও ধনশালী হইয়। হুন।২২৭ 

অবস্থান করেন। যিনি শিশির খতুতে কাষ্ঠের সহিত দাতা বদর, আত্ম, কপিখ, খ্জুর, দাঁড়িম্ব, তেঁতুল ও 

অনল প্রদান করেন, তিনি প্রদীণ্ড উদরাগ্মি, প্রজ্ঞা ও আমলক দান করিয়া ইহলোকে জন্মলাভ করিয়া পু্রবান্ 

সূর্য্যমদূশ তেজঃ সম্পন্ন হন ।২২০-২১ হয়।২২৮ 

যাহাদের কাষ্ট দুর্লভ, তাহাদিগকে যিনি নিত্য হে দ্বিজ! যে নারী ভক্তি-সহকারে এসকল দ্রব্য 

কাষ্ঠ দান করেন, তিনি স্রীযুস্ত ও সংগ্রামে অপরাজেয় পূর্বোক্ত ব্রাঙ্মণকে গ্রহণ করায়, তাহার ধেুদান- 

হন।২২২ সমস্থিত সমস্ত ফললাভ হয় এবং স্থপুত্রী' সৌভাগ্যশালিনী 

দানধর্ম বিষয়ে বছু বলিয়া কি কল হইবে? ও পুফ্টা হইয়া ইহলোকে পার্বতীর স্তায় হুইয়া জন্মলাভ 

যাহার যাহা ইষ্টতম, সে তাহা গ্রহথীতাকে গ্রহণ করে।২২৯ 

করাইবে ২২৩ খিনি প্রাধি-্রাঙ্মণকে তৃণ এবং কাষ্ট গ্রহণ করান, 

দাঁত৷ নিত্যকর্মের জন্য তিল, দর্ভ এবং আস্তরণের জম্থা তীহার সমস্ত দান ধেলুদানের তুল্য ফলদায়ক ছয় ।২৩৭ 



১৭৬ 

ভোজনাচ্ছাদনে দত্বা দত্ব! চোপানিহো দ্বিজঃ | 
স্ব্গলোকং তু সম্তুজ্য পুর্ণকামোহত্র জায়তে ॥২৩১ 
যাঃ পণ্যনার্য্যোহতিপকামপুংসাং 

কামোপভূক্ত্যৈ নিজদত্তদেহাঃ | 
গীর্বাণচেতোহররূপবত্যঃ 

পৌরন্দরাস্তা গণিকা ভবস্তি ॥২৩২ 
গৃহং বা মঠিকং বাহপি শয়নাসন-বিষ্টরম্। 
দত্বা চ কশিপুং বিদ্বান্ বিপ্রান্ ঘঃ পাঠয়েন্নরঃ ॥২৩৩ 
মহীদানাদিকং ব্যাস! বিদ্াদানং শতাধিকম্ | 
বিদ্াথিনাঞ্চ বিগ্রাণাং পাদাভ্যঙ্গমুপানহো ॥২৩৪ 

যো দদাতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! ব্রন্লোকং সন গচ্ছতি | 
আদাবারভ্য বেদাংস্ত শান্্ং বাহন্যতমং দ্বিজঃ ॥২৩৫ 

অধ্যাপয়েদ্ দ্বিজান্ শিষ্ঞান্ বিদ্যাদানং তদ্ুচ্যতে | 
উপাধ্যায়ং নিবেশ্যাগ্রে তন্ত কৃত্বা চ বেতনম্ ॥২৩৬ 

দ্বিজ ভোজন, আচ্ছাদন ও পাছুকাধুগল দান 

করিয়া স্ব্গলোক ভোগ করত পুর্ণকাম হইয়া ইহলোকে 

জল্মপরিগ্রহ করেন ।২৩১ 

যে সকল পণ্যনারী ( গণিকা ) অত্যন্ত কামাসক্ত- 
পুরুষকে কামোৌপভোগের জন্য আত্মদেহ দান করে, 

তাহারা দেবতাগণের চিত্বহারী রূপ লাভ করিয়া ইন্দ্রের 

গণিক। হয় ।২৩২ 

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি, শষ্যা, গুহ, মঠ, আন, বিষ্টর 

( কুশমুষ্টি বা গীঠাসন ) ও কশিপু (অন্ন বা আচ্ছাদন ) 
দান করিয়া বিপ্রগণকে অধ্যয়ন করান, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ 

ব্যাস! মহীদান অপেক্ষা সেই বিদ্ভাদান শতগুণে শ্রেষ্ঠ । 

যিনি বিষ্ভাধি-বিপ্রগণের পাদাভ্যঞ্জন ও পাদুকা! দান 

করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন । যে দ্বিজ প্রথমে 

বেদশাস্ত্রপাঠ আরম্ভ করাইয়া পরে ছ্িজশিষ্যগণকে 

অন্যশান্দ্রের অধ্যয়ন করান, তাহার সেই অধ্যাপনাকে 

বিষ্ভাদান কহে । প্রথমে উপাধ্যায়কে অধ্যাপনায় নিবিষ্ট 

করাইয়া তাহার বৃত্তির ব্যবস্থা করিবে ।২৩৩-৩৬ 

আঁধা-শাস্্র 

বিদ্যাং ভক্ত্য। প্রযচ্ছেদ যঃ পরব্রহ্মণ্যসৌ বিশেছ। 
বিদ্যাথিনে চ বিপ্রায় যে! দগ্যান্টোজনং দ্বেজঃ ॥২৩৭ 

পাদাভ্যঙ্গং তথা স্রানং সোহপি বিদ্াংশভাগ, ভবে । 
যঃ স্বয়ং পাঠয়েদ্ বিপ্রান্ স্াত্বা ভক্ত্যা চ স দ্বিজঃ২৩৮ 

সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম সমভ্যেতি ভুয়ো নায়াতি সংস্যতৌ | 
খচং বা যদি বাহধর্চ পাদং পাদার্ধমেব চ ॥২৩৯ 

অধ্যাপয়তি তস্যাহপি নাস্তি শিষ্স্ত নিকষ তিঃ। 

মন্ত্রবপঞ্চ যো দগ্ভাদেকং বাপি শুভাক্ষরমূ । 

তন্ত দানস্থ বৈ শিষ্যো নি্ষুতিং কর্তৃমক্ষমঃ ॥২৪০ 

যদ্ বিপ্রশিষ্য প্রতিপার্দিতেন 

বিদ্যা প্রদানেন ন তুল্যমন্তি | 
দানং ধারিত্র্যামবিনাশি কিঞ্চিৎ 

তম্মা প্রদেয়ং সততং তদেব ॥২৪১ 

যিনি ভক্তি-সহকারে বিষ্যার্থীকে বিষ্কা প্রদান করেন, 
তিনি পরব্রহ্ধে লীন হন। যে দ্বিজ বিষ্ভাধি-বিপ্রকে 
অন্দদান করেন এবং পাদাভ্যঙ্গ ও স্নানীয় দান করেন, 

তিনি বিদ্ভাদানের অংশভাগী হন। যেছিজ স্বয়ং স্লান 

করিয়া ভক্তি-সহকারে বিপ্রগণকে অধ্যয়ন করান, 

তিনি সাক্ষাৎ ব্রচ্ধলীভ করেন এবং পুনরায় সংসারে 
আগমন করেন নী। যিনি বেদ, বেদার্ধ, একপাদ ব৷ 

পাদার্ধ অধায়ন করান, তাহাকে গুরুরূপে মান্য না 

করিয়া শিষ্তের আর কোন নিষ্কৃতি নাই। অর্থাৎ 

তাহাকে গুরুরূপে মান্য করিতেই হইবে। ধিনি 

মন্ত্রপে একটি মাত্র শুভাক্ষরও প্রদান করেন, 
শিষ্য তাহাকে গুরুকূপে মানত করিবে । তীহাকে 
গুরুরূপে মান্য না করিয়া শিষ্ের আর নিষ্কৃতি 

নাই ।২৩৭-৪০ 

বিপ্র শিষ্য-প্রতিপাদিত যে বিষ্ভা, সেই বিষ্যাপ্রদান 

তুল্য আর অন্য দান কিছুই নাই। যেছেতু এই 
ধরিত্রীতে কিঞ্চিতমাত্র বিষ্াদানও অবিনাশী, সেই হেতু 
সতত নেই বিষ্ভাদান করিবে ।২৪১ 



বৃহ পরাশর-্মৃর্তিঃ 

রোগার্তস্তৌষধং পথ্যং যে দর্দাতি নরে। যদি । 
অন্যন্তাপি চ কম্তাপি প্রাণদঃ স তু মানবঃ ॥২৪২ 
কিং রত্ৈভূধণৈর্দতৈগ্গোভিবামোভিরেব চ | 
কিং বিতৈরভূর্ঘণৈর্বক্ত্র রকৈর্গোভিদ্তরঙ্গ মৈঃ | 
আদতৈঃ প্রাণহীনেন প্রাণদানমতোহধিকম্ ॥২৪৩ 
অন্নং প্রাণে জলং প্রাণঃ প্রাণশ্চৌষধণুচ্যতে | 
তন্মাদৌষধদানেন দাতা স্বরনমো দ্বিজাঃ ॥২৪৪ 
প্রাণদানঞ্চ যে! দগ্যাৎ সর্বেষামপি দেহিনাম্ । 
সযাতি পরমং স্থানং যন্ত্র দেবশ্চতুভূজিঃ ॥২৪৫ 

যে! দগ্যাম্মধুরাং বাচমাশ্বীসনকরীম্বৃতাম্ । 

রোগ-ক্ষুধািনর্তিম্য ম গোমেধফলং লভে ॥২৪৬ 

ক্লীবাহন্ধ-বধিরাদীনাং রোগার্ত-কুশরীরিণাঘ্ । 
তেষাং ঘদ্দীয়তে দানং দয়াদানং তদুচ্যতে ॥২৪৭ 

যে বচ্ছস্তি দয়াদানং সানুকম্পেন চেতস। | 
তেহুপি তদ্দানধর্মেণ বিষ্ুলোকমবাপ্ু,য়ুঃ 0২৪৮ 

শা | ৯৪ পপেশ্পীশীসসপা 

ঘে মানব রোগার্তব্ক্তিকে ওষধধ এবং পথ্য প্রদান 
করে এবং অন্য ব্যক্তিকেও প্রদান করে, সে প্রাণদাতা 

মানব নামে গণ্য হয় ।২৪২ 

প্রাণহীনব্যক্তিকে রত্ুঃ ভূষণ, গো ও বন্ধ প্রভৃতি 

দাঁন করিলে কি ফল হইবে? বিত্ত, ভূষণ, বস্, রত, গো 
এবং চতুরঙ্গ ( হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি) প্রভৃতিও 

প্রাণহীনকে গ্রহণ করাইলেই বা কি ফল হইবে? অর্থাৎ 
কিছুই ফল হয় না, এইহেতু প্রাণদানই অধিক 1২৪৩ 

হে ছ্বিজগণ! অন্ন, জল ও ওষধ প্রাণম্বরূপ, সেই 

হেতু দাতা ওষধ দান করিয়া দেবতুল্য হন। যিনি 

সম্ত দেহীর প্রাণদাঁন করেন, তিনি যেস্থানে চতুভূজি 
নারায়ণ অবস্থান করেন, সেই পরমস্থানে গমন করেন । 

৷ ২১৪-৪৫ 

যিনি রোগ ও ক্ষুধাদি দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিকে 
আশ্বাসনকর মধুরবাকা প্রদাণ করেন, তিনি গোমেধ 

ধজ্ছের ফললাভ করেন ২৪৬ 

ব্লীব, অন্ধ, বধির, রোগার্ত ও কুুসিত শরীরিগণকে 
|ধে দান কর হয়ঃ তাহার নাম দয়াদান। ধীাহারা 

২৩ 

১৭৭ 

অথান্যৎ সম্প্রবক্গ্যামি তিথি-মালগতং দ্বিজ। 

যপ্রদানে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশিষ্টং ফলমিন্যতে ॥২৪৯ 

মাসে মার্গশিরে দানং পুর্ণচন্দ্রতিথো। নরঃ | 
বিধিনা তৎ প্রবক্ষ্যামি ঘ€ প্রদদানং মহ ফলম্ ॥২৫ৎ 

স্তস্ত পাত্রমক্লিষ্টং লবণপ্রস্থপুরিতম্ | 
হিরণ্যনাভং বস্ত্রেণ কুম্ন্তেন চ ছাদিতম্ ॥২৫১ 

স্বাতঃ মাতায় বিপ্রায় সবস্ধ্ং প্রতিপাদ্য চ। 

লৌভাগ্য-রূপ-লাবণ্যযুক্তো ভক্তি বৈ নরঃ ॥২৫২ 

গৌরসর্পকন্কেন পৌস্বামুৎ্সাদিতো নরঃ | 
ন পুনরভিষেক্তব্যঃ কুন্তেন গব্যসপিষা ॥২৫৩ 

সর্বগন্ধোদকৈস্তীর্ঘৈঃ ফল-রত্বলমন্থিতৈঃ | 
সম্তবর্ণমুখং কৃত্ব। প্রদগ্া ভদ্দ্বিজম্মনে ॥২৫৪ 

ঘ্ুতেন আ্াপয়েদ্ বিষুং ভক্ত্যা সম্পূজযেদ্ধরিম্ । 
ঘৃতঞ্চ জুহ্ছয়াদ্ বহ্ছৌ দ্বতং দগ্যাদ্ দ্বিজাতয়ে ॥২৫৫ 

অনুগুহীত চিত্ডে এই দয়া-দান করেন, তরীহারাও সেই 

দানধর্মের ফলে বিধুলোক প্রাপ্ত হন ।২৪৭-৪৮ 

হেদ্বিজ! হে মুনিশ্রেষ্ট! এক্ষণে তিথি ও মাসগ্ত 
দান-সন্বন্ধীয় অন্য কথা বলিব -যে তিথি ও মাসে দান 

করিলে বিশিষ্ট ফল লাভ হয়।২৪৯ 

মার্গশীর্ষ ( অগ্রহায়ণ ) মাসে পৃণিমাতিথিতে বিধি 
অনুসারে দান করার উপদেশ প্রকৃষরূপে বলিব। কারণ, 
সেই দান মহাফলপ্রদায়ক। স্নাতবাক্তি লবণপ্রস্থপুরিত- 

অচ্ছিদ্র কাংস্যপাত্র, বনজ ও কুম্ুম্ত দ্বারা আচ্ছাদিত 

হিরণ্যনাভ আ্লাতবিপ্রকে সবস্ত্র গ্রহণ করাইয়া সৌভাগ্য 
ও রূপলাবণ্বুক্ত হয়৷২৫০-৫২ 

যে নর শ্বেতসর্ষপ-কন্ধদ্বারা পৌধমাসে নির্যলীকৃত 
হইয়াছে, সে পুনরায় এককুস্তপরিমিত গব্যঘৃত দ্বারা 

অভিষিক্ত হইবে ।২৫৩ 

সর্বপ্রকার গন্গোদক, তীর্ধোদক এবং ফলরত্ব-সমস্থিত 
উদক দ্বারা পুরিত কুম্তমুখে স্বর্ণ স্থাপন করিয়! দ্বিজকে 
প্রদান করিবে ।২৫৪ 

ঘ্ৃতছ্থারা বিষ্ণকে নান করাইবে, ভক্কি-সহকারে 



১৭৮ 

ছত্রং বাসোধুগং দগ্ভাৎ মোপবাঃ সমাহিতঃ | 
কর্মণা তেন ধর্মজ্ঞঃ পুষ্টিমাপ্োত্যনুত্তমাষ্ ॥২৫৬ 
মাঘ্যাং কুর্ব-স্তিলৈঃ শ্রাদ্ধং যুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ। 
শুভং শয়নমাস্তীর্য্য ফাল্গুন্যাং সদ্দ্বিজাতয়ে ॥২৫৭ 
রূপ-দ্রবিণসংযুক্তো ভাধ্যাং রূপবতীং লভে । 
নরঃ প্রাপ্পোতি ধর্মজ্ঞঃ প্রমাণং রাজবেশ্মনি ॥২৫৮ 

নারী চ শভভর্তারং রূপ-সৌভাগ্যসংযুতগ্। 
প্রাপ্মোতি বিপুলান্ ভোগান্ নাত্র কার্ধ্যা বিচারণা॥২৫৯ 
পৌর্ণমাসীষু চৈতান্ত্র মাসক্ষলংযুতান্থ চ। 
এতেষামেব দানানাং ফলং দশগুণং লভেঙ ॥২৬০ 

মহাপূর্বান্ন চৈতান্থব ফলমক্ষষ্যমশ্স,তে | 
দ্বাদশ্যাং শুরুপক্ষন্ত চৈত্রে বন্রপ্রদো নরঃ ॥২৬১ 

অক্ষয়ান্ লভতে ভোগান্নাকলোকেহবিনশ্বরে | 

ইত্যেত কথিতং বিপ্র ফলং +চত্রস্ত সন্তম ॥২৬২ 

পূজা করিবে এবং তদুন্দেশ্যে অগ্নিতে দ্বতান্ততি দিবে ও 

দ্বিজকে দূত দান করিবে ।২৫৫ 

ধর্মভ্্পুরুষ উপবাঁস করিয়া সমাহিতচিত্তে ছত্র ও 

বন্সযুগল দান করিবে । সেই দানকর্মের ফলে সে 

অমুত্বম' পুষ্টিলাভ করিবে ।২৫৬ 
মাঘমাসে তিল দ্বারা শ্রাঙ্ধ করিয়া সর্পাঁতক হইতে 

মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ফাল্ধনমাসে দ্বিজাতিকে উতকৃষ্ট শয্যা 

ও আস্তরণ দান করিলে রূপ, ধন ও রূপবতী ভাধ্যালাভ 

হয়। ধর্মজ্ঞ মানুষ রাজগ্রহে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হয়। 

নারীও রূপ-সৌভাগাসংযুক্ত স্থুশৌভন ভর্তা এবং বিপুল 

ভোগ প্রাপ্ত হয়, এই বিষয়ে আর বিচারণীয় কিছুই 

নাই। দাঁতাষে যে মাস যেযে নক্ষত্র হইতে জাত 

হয়, সেই সেই মাসে সেই সেই নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী 
তিথিতে এইসকল দানের দশগুণ কল হয়।২৫৭-৬০ 

মহাপূর্বা তিথিতে (মহাফ্টমী প্রসূতি) এইসকল 

দান করিলে অক্ষয় ফলভোগ করে। চেত্রমাসের 

শুরুপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে বন্্রদাতা মানব অবিনশ্বর 

স্বর্গলোৌোকে অক্ষয় ফলভোগ করে। হে সত্তম! 

আধ্য-শাস্তী 

দগ্ান্ধেম চ বৈশাখে ছাদশ্ঠাং ঘে! নরঃ দিতে। 

শুর ছত্রোপানহো চ বিষুললোকমবাপু,য়া ॥২৬৩ 
আস্তীর্য শয়নং দত্বা প্রণম্য ভোগশায়িনমূ । 
আধাঢশুর্ুদ্বাদশ্ঠাং শ্বেতদ্বীপমবাপু,য়া ॥২৬৪ 

শ্রাবণে বন্দ্রদানেন বিষুসাযুজ্যমৃচ্ছতি | 

গোদঃ প্রযাতি গোলকং মাসে ভাদ্রেপদে দ্বিজঃ' ॥২৬৫ 

শ্রীণযেদশ্বশিরসং যশ্চ দত তথাশ্থিনে। 

বিুলোকমবাপ্পোতি কুলমুদ্ধরতে ন্বকম্ ॥২৬৬ 

কন্বল্ত প্রদানেন কাতিক্যাং ভোগমাপ্প,য়াৎ। 
প্রদদানং লবণানাং তু মার্গশীর্ষে মহাফলম্ ॥২৬৭ 

ধান্যানাঞ্চ তথা পৌনে দারূণামপ্যনস্তরমূ। 

ফাল্গুনে সব্বগন্ধানাং ভবেদ্দানং মহাফলম্ ॥২৬৮ 

ভগক্ষসংঘুতা চেত্রে দ্বাদশী তু মহাফলা | 
মাসে তু মাধবে শুক্রদ্ধাদশী করসংযুতা ॥২৬৯ 

চৈররমাসে দানের ফল এইরূপ বলিলাম । বৈশাথমাঁসে 
শুরুদাদশী তিথিতে যে মানব স্বর্ণা করে এবং 

শুরুপক্ষে ছ্র ও পাছুকা দান করে, সে বিষ্ণলোক 
প্রাপ্ত হয়।২৬১-৬৩ 

দাতা আষাটমাসের শুরুদ্ধাদশীতে অনস্তশধ্যায় শায়িত 

নারায়ণকে প্রণাম করিয়া শযা। আত্তৃত করত দান 

করিলে শ্রেতদ্বীপ প্রাপ্ত হয়।২৬৪ 

দ্বিজ শ্রীবণমাসে বস্তা প্রদান করিলে বিষুঃসাযুজ্য 
প্রাপ্ত হয়, এবং ভাদ্রমাসে গোদাতা গোলোক প্রাণ্ত 

হয়। যিনি আশ্বিনমাসে অশ্বদান করিয়া গ্রহ!তাঁকে 

প্রীত করেন, তিনি স্বকীয় কুল উদ্ধার করেন এবং 

বিষ্ুলোক প্রান্ত হন।২৬৫-৬৬ 

কাতিকমাসে কম্বল দান করিলে ভোগ প্রাপ্ত হয়। 

মার্গ শীষমাসে লবণ দান করিলে মহাফগ হয়, সেইরূপ 

পৌষমাসে ধান্থ ও কাষ্ঠদান এবং ফাঙ্কনমাসে সর্বপ্রকার 
গন্ধরান মহাফলপ্রদ। চেত্রমাসে পূর্বকন্ধূনী নক্ষত্রযুক্ত 
ত্বাদশী তিথি এবং বৈশাখমাসে হস্তানক্ষত্রযুক্তা শুরা 
হ্বাদশী মহাফলপ্রদায়িনী বলিয়া জাঁনিবে ।২৬৭-৬৯ 



বৃহত পন্গাশর-ম্ৃতিঃ 

বায়ব্যেন ঘুতা শুক্রে শুচৌ মূলেন বৈষ্ণবী । 
নভম্যাস্থিনয়োঃ পুণ্যা শ্রাবণ্যজক্ষ ংযুতা! ॥২৭০ 
পৌফ্ঞক্ষংযুত! চোর্জে মার্গে চ কৃত্তিকাযুতা! | 
সহস্তে তিষ্যকোপেতা তপন্তাদিত্যসংযুতা৷ ॥২৭১ 

তপন্যে গুরুসংযুক্ত। দ্বাদশী পাবনা স্মৃত| | 

নক্ষত্রযুক্তাম্থেতান্থ দর্ভং দানাছ্নন্তকম্ ॥২৭২ 

মেষঞ্চ মেষসংক্রান্তে। গোরষং বৃষসংক্রমে | 
শয়নাসনদানঞ্চ মিথুনোপগমে তথা ॥২৭৩ 

কর্ক প্রবেশে সক্ভুন্ হি প্রদগ্াচ্ছর্করাং তথা । 

পিংহপ্রবেশে পাত্রাণাং তৈজসানাং তখৈৰ চ ॥২৭৪ 
কম্যা প্রবেশে বন্ত্রাণাং স্ুরভীণাং তথৈব চ। 
তুলাপ্রবেশে ধান্যানাং বীজানামপি চোতমমূ ॥২৭৫ 
কীট প্রবেশে বন্ত্রাণাং বেশ্মনাং দানমেব চ। 
ধনুঃপ্রবেশে শত্ত্রাণাং যানানাং তু তথৈব চ ॥২৭৬ 

জ্যৈষ্ঠমাসের স্বাতীনক্ষত্রযূতা শুক্লা দ্বাদশী, এইরূপ 
আধষাট়ে মুলানক্ষত্রযোগে, শ্রীবণে আবণাযোগে, ভাতে 

রোহিণীযোগে, কাতিকে রেবতীনক্ষত্র যোগে, অগ্রভায়ণে । 

কম্তিকাযোগে, পৌষে পুষ্যাষোগে, মাঘে পুনর্বস্ুষোগে 
এবং ফাল্ধনে পুব্যাযোৌগে দ্বাদশী তিথি অতি পবিভ্রা 

পুণাদায়িনী। নির্দিষ্ট নক্ষত্রযুক্তা এই সকল দ্বাদশী 
তিথিতে সীন-দানাদি অনস্তকলদায়ক । পূর্বোক্ত নক্ষত্র- 

যুক্ত তিথিসমূহে কাঁধ্য দান অনন্তফলগ্রাদ ।২৭০-৭২ 
মেষ ( বৈশাখ ) সংক্রান্তিদিনে মেষ, বুষ ( জৈযষ্ঠ) 

সংক্রান্তিদিনে গোবুষ, মিথুন ( আষাঢ়) সংক্রান্তিদিনে 

শষ্য ও আসন, কর্কট ( শ্রাবণ ) সংক্রাস্তিদিনে সন্ত, 

ও শর্করা, সিংহ (ভাব্র ) সংক্রাস্তিদিনে তৈজসপাত্র, কন্া। 
( আশ্বিন ) সংক্তান্তিদিনে বস্তু ও সুরভি, তুলা! (কাঁতিক) 
সংক্রান্তিদিনে ধান্য ও বীজ, বৃশ্চিক ( অগ্রহায়ণ ) 

সংক্রান্তিদিনে বন্ত্র ও গৃহ, ধনুঃ ( পৌষ ) সংক্রান্তিদিনে 

শন্জা ও ঘান, মকর (মাঘ) সংক্রাস্তিদিনে বিপন্নদিগকে 

দান, কুস্ত .( ফাঙ্যান) সংক্রান্তিদিনে গরুর জন্য তৃণ এবং 

মীন ( চৈত্র) সংক্রান্তিদিনে অল্প ও মাল্যদান :উত্তম। 
হে দ্বিজেগ্রগণ! মতপ্রোক্ত ( পূর্বোক্ত ) এই দানগুলি 

| 
| 

১গ৯ 

সুগষপ্রবেশে সর্বেষামন্নানাং দানমুত্তমমূ | 
কুস্তপ্রবেশে দানং তু গবামর্থে তৃণস্তা চ ! 
মীন প্রবেশেহস্তরানানাং মাল্যানামপি চোত্তমম্ ॥২৭৭ 

দানান্যঘৈতানি ময়! দ্বিজেন্্রাঃ ূ 

প্রোক্তানি কালেষু নরঃ প্রদায়। 

প্রাপ্ধোতি কামান্ মনসা বিমৃষ্টান্ 
তম্মাৎ প্রশংসম্তি হি কালদানম্ ॥২৭৮ 

অশৌচে সুতকে চৈব ন দেয়ং ন প্রতিগ্রহঃ | 
সতোরপি তয়োর্দেয়া সদা চাভয়দক্ষিণা ॥২৭৯ 

রাত্রে দানং ন দাঁতব্যং দাতব্যমভয়ং দ্বিজৈঃ। 
ইমানি ত্রীণি দেয়ানি বিদ্যা-কন্া প্রতিগ্রহে ॥২৮০ 

দেবানামতিথীনাঞ্চ গবামপি চ পুঁজনম্ । 
রাত্র্যামপি হি কর্তব্যমিতি পরাশরোহব্রবীশ ॥২৮১ 

মানুষ পূর্বোক্তকালে দান করিয়া মানসচিস্তিত অভীষট- 
সমূহ প্রাপ্ত হয় বলিয়া পূর্বোক্তকালে দান-সম্বন্ধে 
তবজ্ঞগণ প্রশংসা করেন ।২৯৩-৭৮ 

জননাঁশৌচ এবং মৃতাশৌচে দান ও প্রতিগ্রাহ করিবে 

না। জননাশৌচ এবং মৃতীশৌচ থাকিলেও অভয়-দৃক্ষিণা 

অর্থাৎ অভয়-দান সর্ধদাই করিবে ।২৭৯ 

ছ্বিজগণ রাতে দান করিবে না, কিন্ত অভয়দান 

করিবে । অভয়, বিদ্ভা ও কম্যাদান করিবে এবং বিদ্যা ও 

কন্যা-প্রতিগ্রহ করিবে 1২৮০ 

দেবতা, অতিথি এবং গে! পুজ] রাত্রিতে ও করিবে, 
ইহা পরাশরমুনি বলিয়াছেন। শুচি হউক আর 

অশুচিই হউক অভয়দান ও প্রতিগ্রহ করিবে । ঘখন 

ভয় উপস্থিত হয়, তখনই অভয়দানের প্রকৃত কাল। 

২৮১-৮২ 

হে বিদ্বন্! হে ছিজ ! শুচি হুইয়ীই অন্থাদ্রব্য প্রতিগ্রহ 
করিবে। অশৌচ অথবা সূতক অবস্থায় প্রতিগ্রহ 
করিবে না ।২৮৩ 

হে ধর্মমভ্ধ ! তৈষঙ্গাভাক্ত ও মুক্তশিখ পুরুষ ন্লানানত্বর 



১৮০ 

শুচিঃ সন্নশুচির্বাহপি দগ্যাদ্ গৃহীত চোভয়ম্। 

অভয়হ্য দানকালোহয়ং যদ ভয়মুপস্থিতম্ ॥২৮২ 

অন্য প্রতিগ্রহে৷ বিদ্বন্ গ্রাহাশ্চ শুচিন! দ্বিজ। 

অশৌচে সুতকে বাহপি ন তু গ্রাহ্থা ভবস্তি তে ॥২৮৩ 
অভ্যক্তেন চ ধর্মজ্ঞ! তথা মুক্তশিখেন চ। 

নাত্বাচম্য পয়ঃ স্পুষ্ট গৃহীত প্রযতঃ শুচিঃ ॥২৮৪ 
দ্রব্যস্থ নাম গৃহীয়াদ্দাতা তথ! নিবেদয়ে | 
তোয়ং দত্ব! তথা দাতা দানে বিধিরয়ং স্মৃতঃ ॥২৮৫ 

প্রতি গ্রহীতা সাবিত্রং সর্বং মন্ত্রমুদীরয়ে। 
সাধং দ্রব্যেণ ততসর্বং তদদ্রব্যঞ্চ সদৈবতম্ ॥২৮৬ 
সমাপয্য ততঃ পশ্চাৎ কামং স্তত্বা প্রতিগ্রহম্ | 

প্রতিগ্রহী পঠেছু্ছৈঃ প্রতিগৃহা দ্বিজোভমাশড ॥২৮৭ 
মন্দং পঠেচ্চ রাজন্যাদুপাংশু চ তথা বিশঃ। 
মনসা চ তথা শৃদ্রো্ কর্তব্যং স্বক্তিবাচনম্ ॥২৮৮ 

আচমন ও জল স্পর্শ করিয়া সংঘত ও পবিভ্র হইয়৷ দান 

গ্রহণ করিবে ।২৮৪ 

দাঁতা দানীয় দ্রব্যের নাম উচ্চারণ করিবে, এবং 
সেই প্রকারে গ্রহীতার হস্তে জল প্রদান করিয়া তাহা 

নিবেদন করিবে, দান-বিষয়ে এই বিধি শান্ত্রে কথিত 

হইয়াছে । প্রতিগ্রহীত৷ দান গ্রহণ করিয়৷ সমগ্র সাঁবিত্র 

মন্ত্র (গায়ত্রী ) উচ্চারণ করিবে। দ্রব্যের সহিত সেই 

সমস্ত ও সদৈবত তদ্দ্রব্য দান সমাপন করাইয়া তৎপর 

কামস্ততি পাঠান্তে প্রতিগ্রহ করিবে। প্রতিগ্রহীতা 

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইতে প্রতিগ্রহ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে 
কামস্তরতি পাঠ করিবে ।২৮৫-১ ৭ 

ক্ষত্রিয় হইতে দানগ্রহণকালে মন্দম্বরে, বৈশ্য হইতে 
উপাংশুভাবে (উচ্চারিত শব্দ স্বয়ং আবণ করা যায় 

_এইরূপে ) এবং শুদ্র হইতে মনে মনে স্বস্তিবাচন 
করিবে 1২৮৮ 

ব্রাহ্মণ ওুঁকার-সহিত, ক্ষজিয় ওঁকার-বিহীন, এবং 

” বৈশ্বা ও শুদ্র উপাংশুভাবে স্বস্তি বলিবে। ধাশিকব্যক্তি 
যশোলাভের জগ্য, ভয়বশতঃ ও উপকারি-জনকে এবং 

আধ্য "শান্ত 

সোস্কারং ব্রাহ্মণে ব্রয়ান্নিরোঙ্কারং মহীপতিঃ। 
উপাংশু চ তথা বৈশ্বাঃ স্বস্তি শুদ্রে ততৈব চ ॥২৮৯ 
ন দ্রানং যশসে দগ্াম্ন ভয়াম্নোপকারিণে । 

ন নৃত্য-গীতশীলেভ্যো হাসকেভ্যশ্চ ধামিকঃ ॥২৯০ 

পাত্রভৃতোহপি যো বিপ্রঃ প্রতিগৃহ্য প্রতিগ্রহম্। 
অসৎস্থ বিনিষুঞ্জীত তন্মৈ দেয়ং ন তণ্তবেৎ ॥২৯১ 
সঞ্চয়ং কুরুতে যন্ত সমাদায় ইতস্তত | 
ধর্মার্থ, নোপধুঞ্ীত ন তং তক্করমর্চযেণ্ড ॥২৯২ 
যন্মৈ দিস! দবিজায় স্যাছুররীকৃত্য তং নরঃ। 
দানঞ্চ হৃদি সঞ্চিন্ত্য জলমধ্যে জলং ক্ষিপেত ॥২৯৩ 

বদন্তি মুনয়ো৷ গাথাং পরোক্ষে দানসৎফলম্ । 

পরোক্ষমক্ষয়ং দানং প্রত্যক্ষাৎ কোটিশো ভবে ॥২৯৪ 
পাত্রং মনসি সঞ্চিন্ত্য গুণবন্তমভীপ্লিতম্ । 

অগ্ন্, ব্রাহ্গণহস্তে বা ভূমৌ বাপি জলং ক্ষিপেৎ ॥২১৫ 

নৃত্যগীতশীল ও উপহাসকাঁরি-গণকে দান করিবে 
না ।২৮৯-৯০ 

দীনের যোগাপাত্র হইয়ীও যে বিপ্র প্রতিগ্রহ 

করিয়া প্রতিগৃহীত বস্ত্র 'অসৎকাধ্যে বিনিয়োগ করে, 
তাহাকে দান করিবে না ।২৯১ 

ষে ব্যক্তি এদিক সেদিক হইতে দান গ্রহণ করিয়া 

সঞ্চয় করে, অথচ ধর্মার্থে উপভোগ করেনা, সেইরূপ 

তক্ষরকে অর্চনা করিবে না। যেদ্বিজকে দান করিবার 

ইচ্ছা হয়ঃ সেই দ্বিজকে অঙ্গীকার করিয়া হাদয়ে দানের 

কথা চিস্তা করত জলমধ্যে জলক্ষেপণ করিবে ।২৯২-৯৩ 

মুনিগণ এই বিষয়ে একটি “গ'থা'র (প্রশংসাসূচক 
বাণীর) উল্লেখ করেন যে, পরোক্ষে দান সগফলদায়ক । 

প্রত্যক্ষদান অপেক্ষা পরোক্ষদান কোটিগুণ অক্ষয় 
ফলদায়ক ।২৯৪ 

_ গুণবান্ ব্যক্তি অভীপ্লিত দানের পাত্র মনে মনে 
সম্যগঞপে চিন্তা করিয়া জলে, ব্রাঙ্মণহন্তে বা ভূমিতে 
জলক্ষেপণ করিবে ।২৯৫ 

দান কাল উপশ্ফিত হইলে সেই সময়ে দান গ্রন্ণ 



বৃহত্পরাশর-স্যুতি ১৮১ 

দানকালে তু সম্প্রাপ্তে পাত্রে চালমিধে৷ জলম্। 
আন্যবিপ্রকরে দগ্াদ্দানং পাত্রায় দীয়তে ॥২৯৬ 

বিষুভূর্বরূণো যত্্ গৃহুস্থাহ করোদকম্। 
তন্দানং ব্রহ্মসন্প্রাপ্তমক্ষয্যমিতি বিষুগীঃ ॥২৯৭ 
লক্ষমীন্রষ্টায় যদ্দতং দরিদ্রায়াথিনে দ্বিজাঃ। 
তদক্ষয়ং সমুদ্দিষ্টমিতি পরাশরোহব্রবীৎ ॥২৯৮ 
রাজ্য্রষঞ্চ রাজানং ভুয়ো রাজ্যে নিবেশয়েশু | 
বিষ্ুলোকং চিরং ভূক্ত। তূয়ো ভূমিপতি9্ডবেও ॥২৯৯ 

প্রতিশ্রুত্য দ্বিজায়ার্থং যো ন যস্ছতি তং পুনঃ। 
ন চ ল্মারয়তে বিপ্রস্তল্যং ততুপপাতকম্ ॥৩১০ 

প্রতিশ্রুত্য চ যহকিঞ্চিদ্ দ্বিজেভ্যো ন প্রযচ্ছতি। 
নস বৈ দ্বাদশজন্মনি শৃগালযোনিমাপুয়াৎ ॥৩০১ 

গৃষ্ট্যাদীনথ বক্ষ্যামি যথা! লক্ষণলক্ষিতান্। 

মানং ভূমি-তিলাদীনাং যথাবত্তন্নিবোধত ॥৩০২ 

করিবার পাত্র নিকটে না থাকিলে অন্যবিপ্রহস্তে 

জলদাঁন করিয়া পরে দানীয়দ্রব্য অভীষ্টপাত্রকে প্রদান 

করিবে ।২৯৬ 

বিষুঃ, ভূ এবং বরুণ আমার দানীয় দ্রব্য গ্রহণ 
করুন, যে স্থলে এইরূপ বলা হয়, সেই স্থলে ব্রদ্সম্প্রাপ্ত 
উক্ত দান অক্ষয় ফলপ্রদ-_ইহাই বিষুটবচন।২৯৭ 

হে দ্বিজগণ! লঙ্ষীভরষ্ট প্রাথি-দরিদ্রকে যে দান 
কর] হয়, সেই দত্ত বস্তু অক্ষয় হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে, 
ইহা পরাশরমুনি বলিয়াছেন ।২৯৮ ূ 

রাজ্যব্রষ্ট রাঁজাকে পুনরায় রা 
তাহা হইলে এই সৎকাধ্যের জঙ্য বহবর্ধ বিষু্লোক- 
ভোগান্তে পুনরায় মহীপতি হইবে ।২৯৯ 

ষে বিপ্র দ্বিজকে অর্থদানের প্রতিশ্রতি প্রদান 

করিয়! তাহাকে প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদীন করে না এবং 

প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণও করে না, তাহার উপপাতকতুল্য | 
পাপ হয়।৩০০ 

ঘ্বি্গণকে ঘে কোনও দ্রব্য দান করিবার প্রতিশ্রুতি 
প্রদান করিয়া যদি তাহ! দান না করা হয়, তাহা 

হইলে প্রতিশ্রুতি-দাতা দ্বাদশ বর্ষকাল শৃগালধোনি প্রাপ্ত 

অজাতদন্ত। ঘা তু স্যাদ্ গর্ভদত্তসমন্সিতা | 
বর্ষাদর্বাক্ চতুর্থাচ্চ বশুসিকেতি মিগগ্যতে ॥৩০৩ 
স্থশীলা চ স্থবর্ণা চ নীরোগ! চ পয়স্থিনী | 
সবতস প্রথমং সূতা৷ গৃষ্টির্গে রভিধীয়তে ॥৩০৪ 
অরোগা যাহপরিক্রষ্টা প্রসববত্যথ সৃতিক!। 
সুতা যাহতিপয়োহুক্তা না গৌঃ সামান্যতঃ স্মৃতা ॥৩০৫ 
পুবোক্তগুণসংযুক্তা প্রত্যগ্রপ্রনবা তথা । 

সাথ গৌধেনুরিত্যুক্তা বাদিষ্জবচৌ যথা ॥৩০৬ 

পঞ্চগুপ্তো৷ ভবেম্মাঘঃ কর্ধঃ মোড়শভিশ্চ তৈঃ। 
তৈশ্চতুভিঃ পলং প্রোক্তং দানে মানঞ্চ পুণ্যদম্ ॥৩০৭ 
ভদ্্ুং নরৈকহস্তাভিঃ প্রস্থতীভিশ্চতস্থভিঃ | 
মানকং তৈশ্চতুভিশ্চ সেতিকেতি প্রকীতিতা ॥৩০৮ 

তাভিশ্চতস্যভিঃ প্রস্থশ্চতুভিরাঢ়কশ্চ তৈঃ। 

দ্রোণশ্চতৃভিস্তৈরুক্তো ধান্যমানমিতি ন্মৃতম্ ॥৩০৯ 

হয়। যেরপ লক্ষণাহ্িত সকত্প্রসূতা গাভী প্রভৃতি 
দান করিবে, তৎসম্মন্ধে এবং ভূমি ও তিল প্রভৃতির 

পরিমাণসন্বন্ধে যে প্রকার বিধি বলিব-_তাহা! শ্রবণ 

কর ।৩০১-২ 

যে গো অজাতদন্তা বা দস্ত ও গর্ভযুতা, প্রথমবর্ষ 
হইতে চতুর্থ বর্ষ পর্য্যন্ত সেই গরুকে বতসিকা বলে। 
স্থশীলা, স্থবর্ণা, রোগহীনা, দুগ্ধবতী, সবৎসা ও প্রথম- 

প্রসূতা গোকে গুষ্টি বলে ।৩০৩-৪ 
যে গো রোগহীনা, অপরিক্ষ্টা, বসবতী, প্রসূতা 

ও অতিশয় দুগ্ধবতী, মেই গো! সামান্য-গো নামে কথিত 

হয় ।৩০৫ 

যে গো পূর্বোক্ত গুণসংযুক্তা ও নবপ্রস্থুতা, সেই 
গো! ধেমু নামে অভিহিত হয়- ইহা পরাশর বলিয়াছেন। 
৬০৬ 

পঞ্চগুপ্ীপরিমাণের নাম একমাষা, তাঁহার যোড়শগ্ুণ 

এক কর্ষ, তাহার চতুগ্ণ এক পল, দানকাধ্যে ইহাই 
পুণাপ্রদ পরিমাণ 1৩০৭ 

মীনুষের একহস্ত-পরিমিত প্রস্থতীচতুষ্টয় দ্বারা! যে 
পরিমাণ করা হয়, তাহার মাম ভদ্র পরিমাণ, তাহার 



১৮২ 

তিলপ্রস্থতিভির্ভাণ্ডং চতুভির্ধহু প্রপূর্য্যতে | 
তৈশ্চতুভিশ্চ কর্ষে৷ হি তৈশ্চতুভিশ্চ বৈ পলম্ ॥৩১০ 
পলৈশ্চ তৈশ্চতুভিঃ স্তাৎ প্রীপাটী তচ্চতুষ্টয়মূ। 
করকং চতশ্যভিস্তাভিশ্চতুভিক্তৈ্ঘটঃ ম্মৃতঃ ॥৩১১ 
ইত্যন্যৈমুনিভিঃ প্রোক্তং ঘৃতগৌন্তিলগৌঃ সমাহ। 
কিঞ্চ বো বহুনোক্তেন দানস্থ্য তু পুনঃ পুনঃ ॥৩১২ 
দীয়তে যদ্দরিদ্রোঘ কুটুচ্িনে তদক্ষয়মূ | 
সকৃদ্ বুধায় বিপ্রায় ভক্ত্য৷ পরময়া বন্ু ॥৩১৩ 

দীয়তে বেদবিছুষে তছুপতিষ্ঠতি যৌবনে । 
অথান্যৎ সম্প্রবঙ্ষ্যামি দানানি নি্ষলানি তু ॥৩১৪ 

তথা নিক্ষলজম্মানি যথাবত্ৃন্নিবোধত | 
রথ! জম্মানি চত্বারি বৃথা দানানি ষোড়শ! 
পৃথক্ তানি প্রবঙ্ষ্যামি নিবোধ ত্বং দ্বিজোন্তম ॥৩১৫ 

অপুত্রস্ত বৃথা জন্ম ঘে চ ধর্মবহিক্কৃতাঃ ॥৩১৬ 

চতুগ্ণ সেতিকা নামে কীতিত। তাহার চতুগ্ণ 
হইলে তাহার নাম প্রস্থ, তাহার চতুগুণ আটক, তাহার 
চতুণ্ডগ প্রোণ--ইহাই ধানের পরিমাণ ।৩০৮-৯ 

তিলপ্রস্থতিচতুষ্টয় দ্বারা ষে ভাগু পূর্ণ হয়, তাহার 
চতুগ্তণের নাম কর্ষ, তাহার চতুণ্ুণের নাম পল, তাহার 
চতৃগুপণের নাম শ্রীপাটী, তাহার চতুগুণ করক এবং 
তাহার চতুণ্ডণ ঘট বলিয়া কথিত 1৩১০ -১১ 

এই কথা অন্যান্ত মুনিগণ বলিয়াছেন যে, ঘুতগো ও 

তিলগো উভয়ই তুল্য। দানসম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ তোমাদের 
নিকট আর বনু বলিয়া কি ফল হইবে? দবিদ্রকুটুম্ঘকে 

যাহা দান করা হয়, তাহা অক্ষয় হয়। যৌবনকাল 
উপস্থিত হইলে পরমভক্তি-সহকারে ন্কুৃতিশালি- 
বেদপারগ জ্ঞানি-বিপ্রকে ধন দান করিলে তাহ] অক্ষয় 

হয়। যে প্রকারে দান করিলে দাতার দান নিক্ষল হয়, 
এবং জীবের জন্মলাভ নিষ্ষল হয়, সেই অন্য একটি 
বিষয় অনস্তর বিশেষভাবে বলিব, তাহা শ্রবণ কর। হে 

ছ্বিজোত্তম ! চারিটি বুথ জন্ম এবং ষোড়শ প্রকার বৃথা 
দান সম্বন্ধে পূথগভাবে বিশেষরূপে বলিব-_-তাহা অবগত 
হুও।৩১১-১৫ 

আর্্য-শাহ্ 

দরিদ্রস্য বৃথা জন্ম ব্যাধিতস্য ততৈব চ। 
অপুণ্যস্থানে যদ্দত্তং বৃথাদানং প্রকীতিতম্ ॥৩১৭ 
( পণ্যস্থানেষু যদ্দভ্তং বৃথাদানং তছুচ্যতে | ) 
আরূঢ়পতিতে দানমন্যায়োপাজিতঞ্চ যু । 

ব্র্থমব্রাহ্মণে দানং পতিতে তক্ষরেইপি চ ॥৩১৮ 

গুরোরশ্ত্রীতিজনকে কৃতদ্ধে গ্রামষাজকে । 

ব্রহ্ধবন্ধো চ যদ্দানং যদ্দত্তং বূষলীপাতৌ ॥৩১৯ 

বেদবিক্রয়িণে চৈব যস্য চোপপতিগুহে | 
স্্রীজিতে চৈবং যদ্দত্তং ব্যালগ্রাহে তথৈব চ | 
পরিচারকে তু যদ্দত্ং বৃথাদানানি ষোড়শ ॥৩২০ 

তমোবৃত্বশ্চ যে! দদ্যান্তুয়া ক্রোধাতৃখৈব চ | 
বিদ্বন্ন দানং তৎ সর্বং ভূউ.ক্তে গর্ভস্থ এব হি ॥৩২১ 

ঈর্য্যয়া মন্যুনা দানং যদ্দানমর্থকারণাশু | 

যো দদাতি দ্বিজাতিভ্যে। বালভাবে তদশ্নুঃতে ॥৩২২ 

১। পুত্রহীন, ২। ধর্মবহিষ্কিত। ৩। দরিদ্র ও 
৪ ব্যাধিগ্রস্ত-_-এই চীরপ্রকার জীবের জন্ম বৃথা 

জম্ম বলিয়া জানিবে। ১। যে স্থান পুণ্যময় নহে, 
সেইরূপ স্থীনে দান বুথ! বলিয়া কীতিত। ( পণ্যস্থানে 

দত্ত দানও বুথাদান বলিয়। কথিত )। ২। আরঢ় বা 

পতিত ব্যক্তিকে দান, ৩। অন্যায়ভাবে অজিত অর্থদান, 
৪ | অব্রাহ্ধণে দান, ৫। এইরূপ পতিত, ৬। তস্কর, 

৭। গুরুপ অগ্রীতিসম্পাদক ব্যক্তি, ৪1 কৃতত্ব, 

৯। গ্রামযাজক, ১০। ব্রক্ষবন্ধু (হীন ব্রাহ্মণ), 

১১। শুদ্রীপতি, ১২। বেদবিক্রয়ী, ১৩। যাহার গৃহে 
উপপতি আছে তাদৃশ ব্যক্তি, ১৪। শ্রীবশীভূত ব্যক্তি, 
১৫। সাপুড়ে এবং ১৬। পরিচারক---ইহাদিগকে যে দান 
কর! হয়, তাঁহ। বুথ! দান বলিয়া জানিবে ॥৩১৭-২৩ 

তমোগুণ-পরায়ণ হইয়া ষে ব্যদ্তি ভয় বা ক্রোধ 

বশতঃ দান করে, হে বিদ্বন! সেই দান দান মছে, 

গর্ভস্থ অবস্থায় সেই দানের ফল ভোগ করে। জীর্ঘ্যা 

ক্রোধবশতঃ কিংবা অর্থলাভের জন্য ছিজাতিগণকে 

যে দান করা হয়, তাহার কল বাল্কালে ভোগ 

করে 1৩২১-২২ 



বৃহ পরাশর-স্মৃতিঃ 

স্বয়ং নীত্বা চ যদ্দানং ভক্ত্যা পাত্রে প্রদীয়তে | 
অপ্রমেয়গুণং তদ্ধি উপতিষ্ঠতি যৌবনে ॥৩২৩ 
যু সদ্িপ্রায় বৃদ্ধায় ভক্ত্যা চ পরয়া বন্তু। 

দীয়তে বেদবিদুষে তদুপতিষ্ঠতি বাধকে ॥৩২৪ 
তম্মাৎ সববাস্ববস্থান্থ সর্বদানানি সত্তমাঃ। 

দাতব্যানি দ্বিজাতিভ্যঃ স্বর্গমার্গমভীপ্নতা ॥৩২৫ 

ভূমেঃ প্রতিগ্রহং কুরধ্যাদ্ ভূমিং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্। 

করে গুহা তথ কন্যাং দাস-দাস্যো তথা দ্বিজঃ ॥৩২৬ 
করং তু হুদি বিন্যস্ত ধর্ম্যো জ্ঞেয়ঃ প্রতি গ্রতঃ। 
আরুহা চ গজস্যযোক্তঃ কর্ণেহশ্বস্ত সটান্থ চ ॥৩২৭ 

তথা চৈকশফানাঞ্চ সর্বেমামবিশেষতঃ | 
প্রতিগৃহ্ীত গাং শুঙ্গে পুচ্ছে কৃষ্গাজিনং তথা ॥৩২৮ 
কর্ণজাঃ পশবঃ সর্বে গ্রাহ্াঃ পুচ্ছে বিচক্ষণৈহ | 
প্রতিগ্রহং তথোষ্ট্রন্ত আরুছোব তু পাছুকে ॥৩২৯ 

স্বয়ং আহ্বান করিয়া আনয়নপূর্বক ভক্তি-সহকারে 

যোগ্যপাত্রে যে দান করা হয়, সেই দানের ফল যে. 

কতগুণ তাহা পরিমাণ কর। যায় না, যৌবনকালে 

সেই দানের ফল উপস্থিত হয় ।৩২৩ 

ধিনি বেদবিদ-বুদ্ধ-সদ্-বিপ্রকে পরমভক্তি সহকারে 

ধন দান করেন; তিনি সেই দানের ফল বুদ্ধকালে 

প্রাপ্ত হন।৩২৪ 

হে সত্তমগণ ! সেই হেতু সুখ ও দুঃখময় সমস্ত প্রকার 

মবস্থাতে স্বর্গলাভের মাপ্রাপ্তির ইচ্ছুক ব্যক্তি দ্বিজাঁতি- 
গণকে সর্বপ্রকার দান করিবে ।৩২৫ 

দ্বিজ ভূমি প্রদক্ষিণ করিয়! ভূমি প্রতিগ্রহ করিবে। 

কন্যা, দাস ও দাসী করে গ্রহণ করিয়া প্রাতিগ্রহ 

করিবে । হৃদয়দেশে কর স্মাপন করিয়া গ্রহণ করাই ধর্মীয় 

প্রতিগ্রহ। গজ-প্রতিগ্রহে গজোপরি আরোহণ এবং 

অশ্ব-প্রতিগ্রহে অশ্বের কর্ণে অথবা সটায় (স্বন্ধস্থরোমে ) 

হস্তস্থাপন করিবে । সমস্ত একখুরবিশিষ পশুগণের 

প্রতিগ্রছে কোন বিশেষ বিধি নাই। এইরূপ গো'র 

শে ও কৃষ্গাজিনের পুচ্ছে হস্তস্থীপন করিয়1 প্রতি গ্রহ 

কনিবে ।৩২৬-২৮ 

১৮৩ 

ঈীষায়াং তু রথোহক্ষে ব! ছত্রং দণ্ডে বিধারয়েৎ | 

দ্রুমাণামথ সর্বেষাং মূলে ন্ান্তকরো। ভবে ॥৩৩০ 

আয়ুধানি সমাদায় তথামূচ্য বিভৃষণযূ। 
ধর্মধ্বজং তথা স্পৃষ্ট। প্রবিশ্ট্য চ তথা গৃহম্ ॥৩৩১ 

অবতীর্ধ্য তু সর্বাণি জলম্থানানি যানি তু। 

উপবিশ্য চ শঘ্যায়াং স্পশযিস্বা করেণ বা ॥৩৩২ 

দ্ব্যাণ্যন্ানি চাদায় স্পুষ্ট। বা ্রাক্গণঃ পঠেৎ। 
কন্যাদানে তু ন পঠেত দ্রব্যাণি তু পৃথক পৃথক্ ॥৩৩৩ 

প্রতিগ্রহাদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ তথৈবাস্তর্ভবস্তি তে। 
দ্রব্যাণামথ নর্বেষাং দ্রেব্যসংশ্রয়ণান্ন রঃ ॥৩৩৪ 

বাচয়েজ্জলমাদায় ওকারেণ প্রতিগ্রহম্ | 

প্রতিগ্রহন্ যো ধর্ম্যং ন জানাতি দ্বিজে। বিধিমৃ। 

স দ্রব্যস্তেয়লংযুক্তো নরকং প্রতিপগ্যতে ॥৩৩৫ 
শ্পপপ। গস ৯ ৮৭ ক সপ সপ পাস পাপী পাস 

বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সকল কর্ণজ (1) পশুকেই পুচ্ছে হস্ত 
স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিবে । পাদুকায় আরোহণ করিয়া 
উদ গ্রহণ করিবে ।৩২৯ 

রথের দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড বা চক্র বা চক্রের মধ্যমগ্ডল 
ধারণ করিয়া রথ এবং দণ্ড ধারণ করিয়া ছত্র গ্রহণ 

করিবে। সমস্ত বৃক্ষেরই মুলে হস্ত স্থাপন করিয়া তাহ 

গ্রহণ করিবে। আমুধ গ্রহণ করিয়া, অলঙ্কার সম্যগ রূপে 
মুক্ত কণিয়া, ধর্মধবজ স্পর্শ করিয়া ও গৃহে প্রবেশ করিয়া 
গ্রহণ করিবে ।১৩০-৩১ 

যে সকল স্থান জলময়, সেই সকল স্থানে অবতরণ 

করিয়া এবং শষ্যায় উপবেশন ব৷ হস্তঘ্বারা "্পশ করিয়া 

গ্রহণ করিবে ।৩৩২ 

অন্থান্য দ্রব্য গ্রহণ বা স্পর্শ করিয়৷ ত্রাঙ্ষণ মন্ত্র 

পাঠ করিবে। কল্যাদানে পাঠ করিবে মা। মস্ত 
দ্রব্যই পৃথক্ পৃথগ.ভাবে দান ও প্রাতিগ্রহ করিবে ।৩৩৩ 

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! প্রতিগ্রহবশতঃ সেই প্রতি- 
শ্রহীতগণ তদ্দ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করায়, মস্ত 

দ্রব্যের অন্তর্গত হয়, দাতা ওকার মন্ত্র দ্বারা জঙ্গ 

লইয়া প্রতিগ্রহীতাকে স্বস্তি উচ্চারণ করাইবে। 



১৮৪ 

অথাপি বক্ষ্যামি বিধেবিশেষান্ 

বাজিপ্রদ্দানে চ প্রতিগ্রহে চ 
দাতৃ-গ্রহীত্রোরপি যেন পুণ্যং 

স্বর্গায় জায়তে শৃণুধবমেতৎ ॥৩৩৬ 
গৃহীত বোহশ্বং বিধিবদ্ দ্বিজেন্দ্াঃ 

কুর্য্যাদলৌ পঞ্চদিনানি পুর্বমূ। 
পঞ্চোপচারৈকত বিষুপুজাং 

কুগ্মাগুমানতৈর্'ত-ছুপ্ধহোমৰ্ ॥৩৩৭ 
যদ্গ্রাম ইত্যাদি মরত্বতীয়ং 

সোঙ্কারভূরাদিভিরন্দিতঞ্চ | 
প্রত্যেকমঞ্ঠৌ জুুয়াদ্ দ্বিজাগ্র্যঃ 

সৌর্ষেণ মন্ত্রেণ চ তদ্বদন্টৌ ॥৩৩৮ 
মষ্ট্যা প্রযুক্তং ত্রিশতং জুহোতি 

কুর্ধ্যাচ্চ গায় ত্রীজপং সহত্রমূ। 

পপ পা? পাস 

যে দ্বিজ প্রতিগ্রহ-সম্বন্ধে ধর্মযুক্ত বিধি জানে না, সে 

প্রতিগ্রহ করিলে দ্রব্যচৌররূপে পরিগণিত হইয়া নরক 
প্রাপ্ত হয় ।৩১৪-৩৫ 

অনন্তর মশ্বদান ও এহণবিষয়ে দাতা ও গ্রহীতার 

যদ্দীর1 স্বর্গলাভজনক পণ্য জন্মে, তশুসন্বন্ধে বিধি বিশেষ 

প্রকারে বলিব, ইহা শ্রবণ করুন ।৩৩৬ 

হে দ্বিজেন্্রগণ ! যিনি বিধি অনুসারে অশ্ব গ্রহণ 

করেন, এ ব্যক্তি গ্রহণের পুর্বে পাঁচ দিন যাবৎ 

পঞ্চোপচারে বিষু্পুজা এবং কুম্মাগুমন্ত্র দ্বারা ঘুত ও 

দুগ্ধীছতি দিবে ।৩৩৭ 

দ্বিজত্রোষ্ট ব্যক্তি 'যদঞজম' ইত্যাদি 'ওঁভুভূবঃ সঃ যুক্ত 
'মরুত্বতীয়ং ইত্যাদি প্রত্যেক মন্ত্রে আটবার হোম করিবে 

এবং সেইরূপ সৃর্ধ্যসন্ন্ধীয় মন্ত্র দ্বারা আটবার হোম করিবে 
৩৩৮ 

ণ্যষ্ঠ্যা” ইত্যাদি মন্ত্রে ত্রিশত হোম ও সহত্র গায়ত্রী 
,জপ করিবে, তশুপর ছ্বিজশ্রেষ্ঠ অশ্ব গ্রহণ করিলে স্বকীয় 
আত্মার পুনর্জন্ম লাভ নিবারিত হয়।৩৩৯ 

আধ্য-শান্ 

পশ্চাৎ স গৃহুন্ তুরগং দ্বিজাগ্রায- 

স্তথা স্ঘমাত্ানমজং নয়েচ্চ ॥৩৩১৯ 

দাঠাহপি চৈতদ ব্রতমাবিদধ্যাদ্ 

দ্বিজাগ্র্যব প্রাক্তনপাপশুদ্ধ্যৈ 
দ্বাবপ্যমু সুর্্যজনং লভেতে 

সর্বত্র পুজ্যে দ্বিজবৃন্দমধ্যে ॥৩৪, 
অশ্বপ্রতিগ্রহবিধিঞ্চ প্রতিগ্রহঞ্চ 

জানাতি যোহম্বস্ত পুরাণগাথাঃ 

স এব ধন্যঃ স চ পুজনীয় 

ইহৈব লোকে দ্বিজ-দেবমান্যঃ ॥৩৪১ 

বিশেষপুজ্যপ্রতিপাদনায় 
তিথো চ দন্ভং দ্বিজ যত্র গত্র। 

প্রাগুক্তমেতশ পুনরুচ্যতে 

যত্তচ্ছয়তামত্র হি কথ্যমানঃ স ॥৩৪২ 

দাঁতাও প্রাক্তন পাপশুদ্ধির জন্য ছিজত্রেষ্টের ন্যায় 
এই প্রকার (পৃরোক্ত ) ব্রতাচরণ করিবে। এই 
দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সূর্ধ্যলোক প্রাপ্ত হয় এবং 
দ্বিজগণমধ্যে সর্বত্র পূজনীয় হয়।৩৪০ 

অশ্বপ্রতিগ্রহবিধি, অশ্বপ্রতিগ্রহ ও অশ্বসন্বস্বীয় পুরাণ 

গাথা যিনি জানেন, তিনি ধন্য, পুজনীয় এবং ইহলোকেই 

দ্বিজ ও দেবগণের মাননীয় হন ।৩৪১ 

যে যে তিথিতে বিশেষ পৃজ্যপ্রতিপাদনের জদ্য 
পুরবোক্ত দান কথিত হইয়াছে এই কথাই পুনরায় 
বলিতেছি, কথ্যমীন বাক্য শ্রবণ কর।৩৪২ 

হে বিপেন্দ্র! শ্রাবণমাসে শুরুপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে 

গো প্রদান করিলে ভগবান্ শ্রীহরি প্রীতিলাভ করেন 
--ইহা মনীধিগণ বলিয়াছেন। হে বস। সেইরূপ 

পৌষমাসের শুর্লপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে শ্রীহরির প্রীতির 
জন্য ঘৃতার্চনাকারী ব্যক্তি ফলপ্রদায়িনী দ্বৃতধেনুদান 
করিবে 1৩৪৩-৪৪ 



বৃহৎ পরাশর-স্মৃতিঃ 

শ্রাবণে শুরুপক্ষে তু দ্বাদশ্যাং প্রীয়তে হরিঃ | 
গোপ্রদানেন বিপেন্দ্র বদস্ত্যেতম্মনীধিণঃ ॥৩৪৩ 

পৌষে শুরু তথ। বস দ্বাদশ্যাং ঘৃতধেনুকামূ। 
দবতার্টৈঃ প্রীণনায়ালং প্রদগ্ভ।ৎ ফলদায়িনীম্ ॥৩৪৪ 
তখৈব মাঘদ্বাদশ্যাং প্রদত্ত! তিলগৌদ্ধিজাঃ | 

কেশবং প্রীণয়ত্যাশড সর্বান্ কামান্ প্রধচ্ছতি ॥৩৪৫ 

জ্যেষ্ঠে মাসি দিতে পক্ষে দ্বাদস্ঠাং জলধেনুকাম্ । 
দত্বা বিপ্রায় বিধিন! প্রীণযত্যন্থশায়িনমূ ॥৩৪৬ 
যত্র বা তত্র বা কালে যদ্ বা তদ্ বা প্রদীয়তে | 
বিশেষার্থমিদং প্রোক্তং নান্যৎকালে নিষেধনম্ ॥৩৪৭ 

বিষ্ুমুদ্দিশ্য বিপ্রেভ্যো নিঃম্ষেভ্যে। ঘহ প্রদীয়তে। 
ভবেতদক্ষয়ং দানমুভ্তমত্বাৎ পরৈরিদম্ ॥৩৪৮ 
কালে পাত্রে তথা দেশে ধনং ন্যায়াজিতং তথা ! 

যদ্দন্তং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠে তদনন্তং প্রকীতিতম্ ॥৩৪৯ 
চন্দ্রে বা যদি বা সুর্য দৃক্টে রাহে মহাগ্রছে । 
অক্ষয্যং কথিতং সর্বং তদপ্যর্কে বিশিধ্যতে ॥৩৫০ 

চে শা? পাশ শীত শিকল 

হে দ্বিজগণ! সেইরূপ মাঁঘমাসের শুরুপক্ষীয় দ্বাদশী 

তিথিতে যিনি তিল-গে। প্রদান করিয়া কেশবের প্রীতি 

সম্পাদন করেন, গ্রীতকেশব তাহাকে সর্বীভীষ্ট প্রদান 

করেন 1৩৪৫ 

জ্যোষ্টমাসের শুক্লুপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে বিধি 
অনুসারে বিপ্রকে জলধেনুদান করিয়া নারাঁয়ণের 

্লরীতিসম্পীদন করিবে 1৩৪৬ 

যে কালে যাহা প্রদান করা হয়, সেই কালে তাহা 

বিশেষ ফলদায়ক বলিয়। উক্ত হইয়াছে কিন্তু অন্য কালেও 

তাদৃশদান নিষিদ্ধ নহে 1৩৪৭ 
শ্রেষ্টব্যক্তিগণ শ্রীবিফুকে উদ্দেশ্য করিয়া নিঃস্ব 

বিপ্রগণকে যাহা দান করে, শ্রীবিষুণর শ্লীতিসম্পাদক 
এই দান অক্ষয়ফলপ্রদ হয় ।৩৪৮ 

যথাযোগ্দেশে ও কালে শ্রেষ্টব্রাক্ষণরূপপাত্রে 
স্যায়াঞ্জিত যে ধন দান করা হয়, তাহ। অনস্ত ফলগ্রদ 

বলিয়া শান্দে কীতিত হইয়াছে 1৩৪৯ 

১৮৫ 

দ্বাদশীহ চ শুরা বিশেষাৎ্ শ্রবণেন চ। 
বন্র যদ্দীয়তে কিঞ্চিতদনন্তং প্রজ্তায়তে ॥৩৫১ 
বিশেষাদ্ বুধযুক্তেষু পক্ষান্তেষু চ সর্বদা | 
তৃতীয়ান্থ চ সর্বান্গ শুক্লান্থ চ বিশেষতঃ ॥৩৫২ 
বৈশাখে শুরুপক্ষে তু বিশেষাদপি মানবঃ। 
আধাঢ়ী কাতিকী চৈব ফাল্গুনী তু বিশেষতঃ ॥৩৫৩ 
তিআ্শ্চৈতাঃ পৌর্ণমান্তে। দানে বিপ্র মহাফলাঃ | 
ব্যতীপাতেষু সর্বেবু সমক্ষেতু দ্বিজোতম ! ॥৩৫৪ 
গ্রহপউক্রমকালেষু তীব্ররশ্মেবিশেষতঃ | 
তুলা-মেষপ্রবেশেষু যোগেষু মিথুনস্ চ ॥৩৫৫ 

রবের্মহীফলং দানং তেভ্যোহপি স্যাম্মহাফলমূ 
ঘদ। ভানুঃ প্রবিশতি মকরং দ্বিজনন্তমাঃ ॥৩৫৬ 

আধাঢেহশ্বযুজে চৈব পৌষে চৈত্রে তথৈব চ। 
দ্বাদশীপ্রভৃতি প্রোক্তং পুণ্যং দিনচতুষ্টঘন্ ॥৩৫৭ 
মিথুনঞ্চ তথা কন্যাং ধন্গিনং মীনমেব চ। 
প্রবেশে ভাক্গরে পুণ্যং কথিতং দ্বিজসত্তমাঃ 

(অর্থাৎ গ্রহণকালে ) সর্বপ্রকার দান অক্ষয়ফলপ্রদ 
বলিয়া শান্সে কথিত হইয়াছে, বিশেষতঃ সেই দান 
সূধ্য গ্রহণে অধিক ফলদায়ক 1৩৫০ 

বিশেষতঃ শবণানক্ষত্রযুক্ত শুরা দ্বাদশী তিথিতে 
। যেখানে যাহা প্রদান করা হয়, তদ্দারাই দাতার অনস্ত 

ফল জন্মে 1৩৫১ 

বিশেষতঃ সকল শুরুপক্ষে বুধবারযুক্ত পক্ষান্ত 

অর্থাৎ পৌর্ণমাপী তিথিতে ও তৃতীয়া তিথিতে, এবং 

বৈশাখ, কাত্তিক ও ফাল্গনমাসে শুরুপক্ষীয় তৃতীয়া 

তিথিতে সর্ধদ। দান অনন্ভকলপ্রদ । হে বিপ্র দ্বিজোত্ম ! 

দানকার্ধে আষাঢ়, কাতিক ও ফাল্গুনমাসের পুর্ণিমা, 
সমস্ত ব্যতীপাতযোৌগ এবং সমনক্ষত্র মহাঁফল- 
প্রদায়ক ।৩৫২-৫৪ 

সূর্য্যের গ্রহণ এবং সংক্রমণকালে বিশেবরূপে কাতিক, 
বৈশাখ এবং আষাটমীসে সৃষ্যসংক্রমণকালে ও ব্যতীপাত- 
যোগে সূর্য্য উদ্দেশ্যে দান মহাফলপ্রদায়ক এবং সেই 

চত্দ্র বা সুধ্য মহাগ্রহ রা কর্তৃক দৃষ্ট হইলে দান হইতেও মহাঁফল হয়। হে ছ্িজসত্তমগণ ! বখন সূর্য্য 

৪ 



১৮৬ আধ্া*শাস্ত 

ড়শীতিমুখং নাম দানে দিনচতুষ্টয়ম্ ॥৩৫৮ ইষ্টকাদশকং বাপি যশ্চার্পয়তি বিষ্বে। 

অচ্ছিন্ননালে যদাত্তং পুত্রে জাতে দ্বিজোত্তমাঃ। অনেন বিধিন! কুর্য্যাদ্ বিফুুলো কমবাপু, য়া ॥৩৬৩ 

স্কারে চৈব পুত্রস্ত তদক্ষষ্যং প্রকীতিতম্ ॥৩৫৯ এবং ঘঃ সর্বদেবানাং মন্দিরং কারয়েন্নরঃ | 

ইঞ্ট্যশ্চ বিবিধাঃ প্রোক্তাস্তাশ্চ কার্ধ্যা যথোদিতা | সযাতি বৈষ্ণবং লোকং প্রাপ্যং 

সর্বা অপি হি সদ্বিপ্রৈরিষটধর্মমভীপ্ন,ভিঃ ॥৩৬০ যোগশতৈঃ কৃতৈঃ ॥৩৬৪ 

সণসদ্মমেধি-দ্বিজ-না কলব্ধি- সমাচরিত যে। ভগ্রস্ত্রধাভিধবলং যদি । 

সিদ্ধ্য্থমুক্তানি কিয়ুন্তি বিপ্রাঃ। কুরুতে দেবহর্ম্যঞ্চ ধিশিফ্টেলে পচিত্রকৈঃ 1৩৬৫ 

দানানি বক্ষ্যাম্যথ পূর্তধর্মং সম্মার্জয়তি যশ্চাপি যতো যশ্চানুলেপয়ে। 

স্যাদ্ যেন পুংসাং বিহিতেন পুণ্যম্ ॥৩৬১  প্রদীপং তত্র ঘো দ্যা স যাতি বিষ্্ুলোকতাম্ ॥৩৬৬ 

ব্রন্মেশ-হরি-সূর্য্যাণাং ক্ষন্দেভাম্তাহশ্িনাং তথা | পুজয়েদ্ বিধিনা যস্তু পঞ্চোপচারসংযুতঃ। 

মাত গাঞ্চ গ্রহাণাঞ্চ গৃহাণি কারয়েন্নরঃ ॥৩৬২ ন বিষ্ুলোকমভ্যেতি যাবদাভূতসংগ্লীবম্ ॥৩৬৭ 

মাঘ, আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্রমাসে প্রবেশ ৃ গণের গৃহ নির্মাণ করাঁইবে! ই্টকাদিদ্বারা গৃহ নির্নীণ 

করে, তখন ছাদশী প্রভৃতি দিনচতুষটয় পুণ্যকাল বলিয়া | করাইতে অসমর্থ হইলেও এই বিধি অনুসারে যিনি 

কথিত হয় ।৩৫৫-৫৭ গৃহ নির্মাণ করাইয়া বিধুঃকে অর্পণ করেন, তিনি বিজু 

হে দ্বিজসত্তমগণ ! মিথুন (আষাঢ়), কন্তা। লোক প্রীপ্ত হন ।৩৬২-৬৩ 

( আশ্মিন ), ধনু (পৌষ ) ও মীন (চৈত্র) রাশিতে যেদিন যিনি এইরূপে সমস্ত দেবগণের মন্দির নির্মীণ করান, 

ূ্ধ্য প্রবেশ করে, সেই দিন পুণ্যপ্রদায়ক বলিয়া শান্ত! তিনি শত শত যোগের আচরণ দ্বার! প্রাপ্য বিষ্লোক 

কথিত আছে। আষাঢ়, আশ্বিন, পৌঁষ ও চৈত্র এই: প্রাপ্ত হন। যিনি দেবতাগণের ভগ্রগুহ চুণকামাদি 

চারি মাসের ষড়শীতিনামক সংক্রীস্তির চারি দিনে দান দ্বারা ধবল অর্থাৎ শ্েেতবর্ণ করেন, এবং সেই 'দেবহর্্য 

করিলে মহাপুণ্য হুয়।৩৫৮ । বিশিষ্টলেপ দ্বারা নানা চিত্র চিত্রিত করেন, যিনি 

হে দ্বিজোন্তমগণ! পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে নাড়ী- | দেবগৃহ মার্জন করেন ও তাহাতে স্থগন্ধি দ্রব্যাদি 

চ্ছেদের পুরে এবং পুত্রের সংস্কীরকর্মে যাহা দান করা ৷ অনুলেপন করেন এবং দেবগৃহে প্রদীপ প্রদান করেন, 

হয়, তাহা অক্ষয়ফলঞ্াদ হয় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত তিনি বিঞুলোক প্রাপ্ত হন ।৩৬৪-৬৬ 

জা  ধিনি পঞ্চোপচারযুক্ত হইয়া অর্থাৎ পঞ্চোপচাঁরে 

শাঞ্সে বিবিধ যজ্ঞের কথা কথিত আছে, ধর্ণলাভেচ্ছ, র বিহিত বিধি অনুসারে বিষুপুজা করেন, তিনি মহা গ্রলয়- 

সদবিপ্রগণ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে লমস্ত যজ্ঞকর্ম (কাল পথ্য্ত বিষুলোক প্রাপ্ত হন।৩৬৭ 

সম্পন্ন করিবেন ।৩৬০ নিিত দেবগুহে যতগুলি ইক থাকে, নির্মাতা তত 

হে দ্বিজগণ! সদ্গৃহস্থদ্বিজগণের ব্বর্গলীভ সিদ্ধির সহত্র বর্ণকাল যাবৎ স্বর্গে বাস করেন ।৩৬৮ 

জগ্য কতগুলি দীন কর্মের কথা বলিয়াছি। অনন্তর ৃহস্বযক্তি সম্যগ রূপে ভূমি খনন করিয়া তড়াগ (ছুই 

ূর্তধর্মসন্বন্ধে বলিব, যাহা আচরণ করিলে মীনবগণের শত হস্ত পরিমিত গভীর জলাশয় ) পুষ্ষরিণী, দীথিক, 

পুগ্যলীভ হয় ।৩৬১ কৃপ ও বাগী (যাহাতে পন্মাদি বপন করা যায়) প্রস্তুতি 

মানুষ ব্রন্ধা, মহাদেব, হরি, অূরধ্,. কাক, জলাশয় করিবে। অন্ততঃ পক্ষে একদিনও ভূমি খনন 

গণেশ, অশ্বিনীকুমারদ়, মাতৃদেবতাগণ ও গ্রহদেবতাঁ করিয়৷ জলাশয় করিবে, যে খাতভূমির জলপান করিয়া 



বহত্পরাশর-ৃতিঃ 

যাবস্ত্যশ্চেষ্টকান্তত্র চিতা দেবস্থ সম্মনি। 
তাবস্ত্যব্মসহআ্রাণি তশুকর্তা স্বর্গমাবিশেহ ॥৩৬৮ 

সন্নিহত্য তড়াগানি পু্ষবিণ্যশ্ঠ দাঁঘিকাঃ | 
তথা কৃপাশ্চ বাপ্যশ্চ কত্ব্যা গৃহমেধিভিঃ'॥৩৬৯ 
খাতমাত্রং প্রকর্তব্যমেকাহিকমপি ক্ষিতৌ 
যাব পীত্ব! জলং গৌস্ত তৃমার্তা বিতৃমা ভবে ॥৩৭০ 
পিবন্তি সবসত্ত্ানি ভৃষার্তন্যন্তসামিহ | 

বর্ধাণি বিন্দুতুল্যানি তৎকর্ত! দিবমাবসেশ ॥৩৭১ 
উপকৃর্বস্তি ঘাবন্তি গণ্য ষাণি ক্রিরান্ত্ চ। 
কুর্বস্তি স্নান-শৌচাদি তখৈবাচমনান্যপি ॥৩৭২ 
তাবুসঙ্ঘ্যানি বর্ধাণি লক্ষাণি দিবি মোদতে। 
অপাং জন্টা বসে স্বর্গে সেব্যমা- 

নোহপ্নরোগণৈঃ ॥৩৭৩ 
আরামাশ্চাপি কর্তব্যাঃ শুভরক্ষৈঃ স্বশোভিতাঃ। 
অশ্বণ্থোছুন্বর-প্লক্ষ-চুত-রাজাদ-নীবরৈঃ ॥৩৭৪ 

তষ্ণকাতর ও গো মনুষা প্রভৃতি তৃলগবিরহিত হইতে 
পারে ।৩৬৯-৭০ 

উক্ত জলাশয়ে সমস্ত জীব তৃষ্ণার্ত হইয়া জল পান 

করিলে জলের নিন্দুতুল্যবর্ষ পর্যানস্ত জলাশয়কর্তা স্বর্গে বাস 
করেন ৩৭১ 

্রিয়ামুষ্ঠানে যত গণ্ডষ জল ক্রিয়াকর্তার উপকার 

সাধন করে, যত গণ্ষ জল দ্বার] স্লান, শৌচ ও আচমন 
শনুষ্টিত হয়, তত সংখ্যক লক্ষ বশুসর পর্য্যন্ত জলাশয়কর্তা | 

১৮৭ 

জদ্ব-নিম্ব-কদসৈশ্চ খজুরৈর্নারিকেলকৈঃ । 
বকুলৈশ্চম্পকৈহ্ৃ” গ্যৈঃ পাটলা-হশোক- 

কিংশুকৈঃ ॥৩৭৫ 
জ্রমৈর্নানাবিধৈরন্যৈঃ ফল-পুষ্পোপযোগিভিঃ | 
জাতী-জপাদিপুস্পৈস্ত শোভিতাশ্চ সমস্ততঃ ॥৩৭৬ ' 
ফলোপযোগিনঃ সর্বে তথা পুষ্পোপযোগিনঃ | 

আরামেযু চ কতব্যাঃ পিতৃ-দেবোপযোগদাঃ ॥৩৭৭ 

গাথামুদাহরন্ত্যত্র তদ্বিদ?ঃ কবয়োহপরে | 
রক্ষরোপকলোকানামুক্ত। যা পুষ্পবাটিকাঃ ৩৭৮ 

অশ্বণ্থমেকং পিচুমর্দমেকং 
স্যগ্রোধমেকং দশ চিঞ্চিনীশ্চ। 

মট্চম্পকং তালশতত্রয়্চ 

পঞ্ধীত্রর্ক্ষের্নরকং ন পশ্যে ॥৩৭৯ 
কপিখ-বিল্লামলকীব্রয়ণ 

পর্ধাত্রবাপী নরকং ন যাঁতি ॥৩৮০ 

পিতলোক ও দেবলোকের ভোজনামরূপ ফল ও 
পুষ্পের উপযোগী বুক্ষসমূহ জলাশয়তীরবর্তর্ণ উপবনে 

রোপণ করিবে । এই যে পুষ্পবাটিকার কথা বল৷ 

হইল, উক্ত পুস্পবাটিকাসম্বদ্ধে যথার্থ অভিজ্ঞ কোন 
কোন বিদ্বদ্গণ এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় গাথা ( প্রশংসাসূচক ) 

উদাহরণ-স্বরূপ উপস্থাপন করেন । কেহ কেহ আবার 

তত্স্থলে বুক্ষরোপকগণের গুণকীর্তভন করেন ।৩৭৭-৭৮ 

অশ্বথ, পিচুমর্দ (নিশ্ব) ও গ্ত্রোধ (বট) বৃক্ষ প্রত্যেকটি 

অগ্সরাঁগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া আনন্দের সহিত স্বর্গে : একটি করিয়া এবং দশটি তেঁতুলবৃক্ষ, ছয়টি চম্পকবুক্ষ, 

বাস করিয়! থাকেন ।৩৭২-৭৩ তিনশত তালবৃক্ষ ও পাঁচটি আত্রবুক্ষ-রোৌপণকারী 

সেই জলাশয়ের তীরড়দিতে অশ্থথখ, উদৃম্বর, প্রক্ষ, | ব্যক্তি কখনও নরকদর্শন করেন না ৩৭৭ 

আম, ক্ষীরিকা, নীবর, জাম, নিম্ব, কদন্ব, খজুবর, 
নারিকেল, বকুল, রমণীয় চম্পক, শেতরস্রুমিশ্রিত বৃক্ষ, 
অশোক ও পলাশ প্রভৃতি সুন্দর স্থুশোভিত বৃক্ষ এবং 

মীনাবিধ ফল-পুষ্পোপযোগি-বৃক্ষ দ্বারা উপবন নির্মাণ 

করিবে, অনন্তর জাতী ও জবা প্রভৃতি পুম্পবক্ষ দ্বারা 

চতুদিক স্থশোভিত করিবে ।৩৭৪-৭৬ 

একটি কপিখ, একটি বিল্ব ও একটি আমলকী এবং 

পাঁচটি আঅবৃক্ষ-রোপণকারী ব্যক্তি কখনও নরকভোগ 

করেন না। একটিও বুক্ষরোপণকারীর রোপিতবুক্ষের 

যতসংখ্যক ফল ক্ষধারপ অখ্রিদ্বারা দগ্ধ-দেহধারিগণ 

ভক্ষণ করে, ততসংখ্যক কাল তিনি দেবতাগণকর্তৃক 

সেনিত হইয়! স্বর্গে বাস করেন 1৩৮০-৮২ 



১৮৮ 

যাবস্তি খাদস্তি ফলানি বৃক্ষা 

কুদ্ধহ্িচদগ্ধীস্তনুভূদ্গণাগ্াঃ | 

 দানানি সর্বাণ্যভিধায় বিদ্বন্ 
রূক্ষিকবাপান্তরিদশৌঘসেব্যাঃ ॥৩৮১ 

বর্ধাণি তাবস্তি বসস্তি নাকে 

যাবস্তি পুষ্পাণি মহীরূহাণাং 

দিবৌকসাং মুগ্নি ধরাতলে বা। 
পতস্তি তাবস্তি চ বগ্সরাণাং 

কল্নানি বৃক্ষি দিবমারোহস্তি ॥৩৮২ 
যকালপকৈর্মধুরৈরজতৈঃ 

শাখাচ্যুতৈঃ স্বাদুফলৈর্নগাদ্যাঃ | 
সর্বাণি সত্ত্ানি চ তপয়েয়ু- 

স্তং শ্রাদ্ধদানেন চ বুক্ষনাথান্ ॥৩৮৩ 

উদ্দিশ্ট বিষ্ং জগতামধীশং 
নারায়ণঃ যঃ স্থকৃতং করোতি। 

যে সকল বৃক্ষের যতসংখ্যকপুষ্প দেবগণের মস্তকে 

ও ধরাতলে পতিত হয়, তাবদ্বর্কাল পর্যন্ত সেই 

বৃক্ষরোপণকর্তা স্বর্গে বাস করেন ৩৮৩ 

রোপিত বৃক্ষদমূহ শাখাচ্যুত হুম্বাছু ও কাপর অজ : জন্য শীন্তিকর্মের অনুষ্ঠান করেন, দেই হেতু সর্বপ্রকার 
মধুর ফলঘ্বারা সমস্ত জাঁবকে তৃপ্ত করে, পিতৃগণকে 

শ্রান্ধদান করিয়া তৃপ্ত করে এবং বৃক্ষনাথগণকে অর্থাৎ 

বৃক্ষের মীলিকগণকে তৃপ্ত করে। জগতের অধীশ্বর শ্রাবিষুব- 
নারায়ণকে উদ্দেশ্য করিয়া যে বুক্ষরোপণকর্তা স্বীয় 

বৃক্ষের ফলপুম্পাদির দ্বারা স্কাধ্য করেন, সেই কৃতকর্মা 

আধ্য-শঙ্গ 

আনস্ত্যমান্মোতি কৃতং তু তম্মাদ্- 
অনস্তরূপো! ভগবান্ পুরাণঃ ॥৩৮৪ 

ইউঞ্চ পুর্তং গৃহমেধিকর্ম। 
কুর্বস্তি শান্তিং মনুজাঃ শুভায় 

বক্ষ্যামি তল্মাদথ সর্বশাস্তিম্ ॥৩৮৫ 

উক্তানি সর্বদানানি ইঞ্টীপূর্তঞ্চ সত্তমাঃ | 
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি গণেশাদিক শাস্তয়ঃ ॥৩৮৬ 

৫ নর সঃ 

ইতি বৃহ্পরাশরীযে ধর্মশান্্রে হ্ব্রতপ্রোক্তাযা' 

স্মৃত্যাং দানধর্মেষু পুর্তবিনির্ণয়ো নাম 

দশমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ 
০ শপ ও শাকির সী স্পি শিপ 

ব্যক্তিকে অনস্তরূপী ভগবান্ পুরাণপুরুষ অনস্তলোক 
প্রান্ত করান। হে বিদ্বন্! গৃহস্থাশ্রমীর ইট, পূর্ত প্রভৃতি 

কর্ম এবং সমস্ত দীনের কথা বলিয়াছি। মানবগণ মঙ্গলের 

শণন্তির কথা বলিব ।৩৮৪-৮৫ 

হে সত্তমগণ! ইন্টীপূর্ত এবং সমস্ত দানের কথ 
বলিয়াছি। অতঃপর গণেশাদিদেব্তীর শাস্তির কথা 
বলিব ।৩৮৬ 

বৃহত্পরাশরীয় ধর্মশাস্ত্ে সুত্রতযুনিপ্রোক্জ-স্যৃতিশান্ত্রে দীনধর্মবিষয়ে পুর্তাবিনির্ণয়'নীমক 

দশম অধ্যায় সমাপ্ত । 



একাদশঃ অধ্যায়ঃ 
অথ বিনায়কশাস্তিবিধিঃ। 

শান্তীনামথ সর্বাসাং গ্রহশান্তিঃ পর! স্মৃতা । 
গ্রহেভ্যোহপি গণেশস্ত্র তন্ত শান্তিরথোচ্যতে ॥১ 

যদি পুষ্কতকর্মাণি ভবন্তি ফলদানি হি। 
তদ৷ ধমৌহর্থ-কামাস্ত সংসিধ্যেরন্ সদ! নুণাণ্ ॥২ 
তন্ন.ভিঃ ক্রিয়মাণানাং সর্বেষাং কর্মণামমুম্। 
বিশ্বার্থমস্থজদ্ ব্রহ্মা শঙ্করশ্চ বিনায়কম্ ॥৩ 

তেনোপহতপুংসাং তু কর্ম স্ামিম্ষলং কৃতম্। 
সত্রীণামপি তথ! সর্বং ক্রিয়মণং তু নিক্ছলম্ ॥৪ 
জলাবগ[হনং স্বপ্নে ক্রব্যাদারোহণং তথা। 
খরোষ্ট্র ্নেচ্ছসংসর্গো মুণ্ড-কাষায়বাসলম্ ॥৫ 

পশ্যান্ত্যাত্বানমেবেহ সীদস্তং প্রতিবাসরমূ । 
যানি কুর্বন্তি কর্মাণি তানি ন্যঃ ক্রেশদানি চ 1৬ 

একাদশ অধ্যায় 

অনন্তর গণেশ-শাস্তিবিধি কথিত হইতেছে। 
সমস্ত শাস্তির মধ্যে গ্রহশান্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত 

হইয়াছে। 

তৎুসন্বন্ধীয় শাস্তি বলিতেছি।১ 

যদি পুরুষের কুত কর্ম ফল্দায়ক হয়, তাহা হইলে 
তাহাদের ধর্ম, অর্থ ও কাম সর্বদাই সিদ্ধ হয়। সেইহেতু 

ব্রহ্মা এবং শঙ্কর মনুষ্যগণের ক্রিয়মাণ সমস্তকর্ষের বিদ্বের 

জন্য গণেশকে স্থজন করিয়াছেন ।২-৩ 

যেরূপ পুরুষের কৃত সমস্তকর্ম বিশ্ব দ্বারা! বিনষ্ট হইয়া 
নিক্ষল হয়, সেইরূপ স্ত্রীগণেরও সমস্ত কৃত কর্ম বিস্ব ঘারা 

বিনষ্ট হইয়া নিচ্ষল হয় । বিস্বোপহত জনগণ জলাব- 

গহন, রাক্ষসারোহণ, গর্দভ, উদ্ী ও গ্লেচ্ছসংসর্গ, যুখ্ডিত- 
মস্তক ও কাষায়বন্ধ্র প্রভৃতি স্বপে দেখিতে পায়, এবং 

প্রতিদিন নিজেকে অবসন্ন দেখিতে পায় ও যে সকল 

কাধ্য করে, তত সমস্তই প্লেশদায়ক হয়।৪-৬ 

গ্রহগণ হইতেও গণেশ শ্রেষ্ট বলিয়া! এক্ষণে । 
 উপশমনের জন্য পুণাবাঁসরে বিধি অনুসারে গণেশের 

রাজপুত্রো ন রাজ্যাপ্তযা বরাপ্ত্যা ন তু কন্যকা। 
অন্তর্বত্ী অপত্যাপ্ত্যা আচাধ্যত্বেন চ দ্বিজঃ (৭ 

অধীয়ানাস্ত বিগ্যাপ্ত্যা কৃষিকৃ শম্তাসম্পদ! | 
বনিথ্তনলাভেন যুজ্যতে নিধনশ্চ মন্ ॥৮ 

তম্মান্তভুপশান্ত্যর্থং সমভ্যচ্য গণেশ্বরণ্। 
স্নপনং কারয়েন্তস্ বিধিবং পুণ্যবামরে ॥৯ 
চতুর্থ্যাং শুক্রপক্ষে তু অযনে চোত্তরে শুভে। 
পৃণ্যার্থং সর্বসিদ্ধ্র্থং কুর্ধ্যাচ্ছান্তিং বিনায়কীম্ ॥১০ 

স্বাসনাসীনং সংস্থাপ্য আরক্তার্ষভচর্মণি | 
সিতদর্ষপকক্ষেন সাজ্যেনাচ্ছাদিতস্ত চ ॥৯১ 

বিলিপ্তশিরসস্তস্ত গন্ধে: সর্বৈস্তঘৌষধৈ? | 
অফৌ বা চতুরো বাপি স্বন্তিবাচ্যান্ দ্বিজান্ 

শুভান্ ॥১২ 

রাজপুত্র রাজ্য, কন্যাবর, গর্ভবতী নারী- পুত্র, 

' দ্বি__আচা্্যত্ব, বিদ্ভািগণ_-বিষ্ভা, কৃষক- শশ্যসম্পদ ও 

' বণিক্বৃপ্ডি লাভ করিয়াও বিদ্লোপহত হইয়া স্ব ন্য 

প্রাপ্য ধনে যুক্ত হইতে পারে না। সেই হেতু বিশ্ব 

অর্চনা করিয়া তাহাকে স্নান করাইবে ।৭-৮ 

শুভ উন্তরাঁয়ণে শুরুপক্ষে চতুর্থী তিথিতে পুণ্য 
ও সিদ্ধির জন্য বিনায়কী শাস্তি করিবে। স্বস্িবাচন 

করিয়া আট বা চীরজন দ্বিজ আরক্ত বুষভচর্নে স্থাপিত, 

স্বীয় আসনে সমাসীন, সাজ্য শুর্লদর্ষপ খইল দ্বারা আচ্ছা 

দিত এবং গন্ধ ও সর্বপ্রকার উষধদ্রব্য দ্বারা বিলিগু মস্তক 

গণেশের মন্তকে একবর্ণ চারিটি কলসে করিয়া যে জল 
আনীত হইয়াছে, তাহা! ক্ষেপণ করিবে এবং বক্ষ্যমাণ 

মুত্তিকাগুলিও ক্ষেপণ করিবে । অশ্ব ও হম্ত্রী যেখানে 

থাকে, সেই মৃত্তিকা, বললীক-ৃত্তিকা, হদ ও নদীসলমন্থান- 
মৃত্তিকা, রোচনা, গুগ্গুল ও গন্ধ সেই জলে ক্ষেপণ করিবে। 



১০৬ 

একবপৈশ্চতুভিশ্চ পুস্তিঃ কুস্তৈশ্চ যজ্জলমূ। 
সমানীতং ক্ষিপেত্ত্র বক্ষ্যমাণম্বদস্তথা ॥১৩ 

অশ্বেভস্থান-বল্মীক-স্দসঙ্গমমৃত্তিকাঃ। 
রোচনাং গুগ গুলং গন্ধান্ তন্সিন্স্তসি তান্ 

এতদ্ বৈ পাবনং স্নানং সহজ্রাক্ষমুষিস্মৃতম্ | 

তেন ত্বাং শতধারেণ পাবমান্যঃ পুনস্তমুম্ ॥১৫ 
নবভিঃ পাবমানীভিঃ কুম্তং তমভিমন্ত্য়ে€। 
শক্রাদিদশদিকৃপালা ব্রন্মেশ-কেশবাঁদয়ঃ ॥১৬ 

আ'পস্তে স্বন্তু দৌর্ভাগ্যং শাস্তিং দদতু সর্বদা । 
সমিত্রিয়ান ইত্যাগ্যৈর্মীন্রেরেকেইভিষেচনমূ্ ॥১৭ 
বদন্তি বদতাং শ্রেষ্ঠা দৌর্ভাগ্যস্তোপশান্তয়ে | 
সমুদ্রা গিরয়ো নছ্যো মুনয়শ্চ পতিব্রতাঃ ॥১৮ 

দৌর্ডাগ্যং ক্ন্ত মে সর্বং শান্তিং যচ্ছস্ত সর্বদা | 
পাদ-গুল্ফোরু-জঙ্ঘান্্-নিতন্বোদর-নাভিষু ॥১১ 

খধিপ্রোক্ত সহতাক্ষসন্ন্ধীয় পবিত্র ্রীনের দ্রব্য দ্বারা 

সহজধারাযৌগে পাঁবমানীমন্ত্রসমূহ এ গণেশকে পবিভ্র 

করুক। পাবমানীসূক্তোক্ত নয়টি মন্ত্র দ্বারা পূর্বোক্ত 
জলকুস্ত অভিমক্সিত করিবে। ইন্দ্র প্রভৃতি দশদিক্- 

পাঁলগণ, ব্রদ্ধা, শিব ও কেশব তোমার দৌর্ভাগ্য 

নষ্ট করুক, এবং জল পর্দা শান্তিপ্রদান করুক। 

কেহ কেহ বলেন_ “স্ুমিত্রিয়ান” ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক 

করিবে 1৯-১৭ 

শেক্টোপদেশকগণ বলেন-_দৌভাগ্য উপশমনের জন্য 

সমুজ্স, গিরি, নঙ্গী, যুনিগণ ও পতিব্রতাগণই সহায় ।১৮ 

াহাঁদের উদ্দেশ্যে বলিবে- আপনারা সকলে আমার 

দৌর্ভাগ্য নষ্ট করুন, এবং সর্বদা আমাকে শাস্তি 

প্রদান করুন । পাদ, গুল্ফ, উরু, জঙ্ঘা, অন্ত্র (নাঁড়ী), 
নিতন্য, উদর, নাভি, শ্বন, বক্ষ2 বাছ, হস্তাগ্র গ্রীবা, 

স্বন্ধ, অঙ্গসন্ধি, নাসা, ললাট, কর্ণ, ভ্র ও কেশাস্তে যে 

দৌর্ভাগ্য আছে, স্াত-গণেশের স্নানীয় জল তাহা নষ্ট 

করুক এবং সর্বদা শান্তি প্রদান করুক । আজ্যের (ঘ্বৃতের) 

ক্ষিপেহ ॥১৪ 

আধ্য-শাঙজ 

স্তনোরো-বাহু-হস্তাগ্র-গ্রীবা-অংসাঙগসন্ধিযু। 
নাসা-ললাট-কর্ণ-ভ্রু-কেশাস্তেষু চ যত স্ফিতম্ ॥২৭ 

তদাপো স্বস্তু দৌর্ভাগ্যং শান্তিং যচ্ছস্ত সর্বদা | 
স্নাতস্ত মন্তকে দর্ভান্ সাজ্যেন পরিগৃহা চ ॥২১ 
জুন্ুয়াঁত সার্ষপং তৈলমৌছুম্বরক্রবেণ তু । 
মিতশ্চ সম্মিতশ্চৈব তথ! সালকটক্কটো ॥২২ 
কুম্মান্ডো রাজপুত্রশ্চেত্যন্তে স্বাহালমন্গিতৈঃ 
নামভিশ্চ বলিং দগ্যান্মানৈর্নমঃ স্বধান্নিতৈঃ ॥ 
চতুষ্পথং সমাশ্রিত্য শূর্পে কৃত্ব! কুশাংস্তথা ॥২৩ 

নিধায় তেষু দর্ভেধু শুর্লাহশুক্লাংশ্চ তণ্ুলান্। 

ওদনং পললোপেতং পক্কামাম্মস্তকানপি ॥২৪ 

তথা মাসঞ্ কুল্মাধান্ তথৈব ত্রিবিধাং স্থরাম্ । 
পূরিকাণ্ডেরকাপুপান্ ফলানি মূলকং অজঃ ॥২৫ 

গণেশমাতুঃ পার্বত্যাঃ কুর্ধ্যাদুপস্থিতিঃ পুনঃ | 

র্বা-সর্ধপ-পুষ্পৈশ্চ পূর্ণমর্থাঞ্জলিং ক্ষিপেশ ॥২৬ 

৷ সহিত দর্ভগ্রহণ করিয়া উদৃন্বর-কীষ্টনিগিত আব দ্বারা 

| সর্দপতৈল আহুতি দিবে। এ আভুতিদানে “মিতঠ 

' “সম্মিতঃ” “সাঁলকটঙ্কটো” “কৃক্সাপ্ডো রাজপুত্রণ্চ” ইত্যাদি 
মন্ত্রের অস্তে “্বাহা” শবদযুক্ত করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে । 
মন্ত্রান্তে “নমঃ স্বধা” যুক্ত করিয়া প্রত্যেক নামে বলি 

প্রদান করিবে । শূর্পেতে (কুলাতে ) কুশ স্থাপন করিয়া 

চতুপ্পথে গমন করত তথায় সকুশ শূর্প স্থাপনানন্তর কুশো- 

পরি গুরু ও অগ্রু তগু,ল, পলল (মাংস) যুক্ত অন্ন, 
পর ও অপর মতস্য ও মাংস, কুলীয ( পাস্তাভীতের 

জল), ব্রিবিধ স্মরা, পুরিকা ( কস্তুরী), অণ্ড (ডিম), 

ইরিক1 (স্তরা) পিষ্টক, ফল, মূল ও মালা স্থাপন 

করিবে ।১৯-২৫ 

পুনরায় গণেশজননী পার্বতীকে সে শ্তানে আহ্বান 
করত উপস্থিত করাইয়। দুর্বা, সর্ষপ ও পুষ্প দ্বারা 

পূর্ণ অর্থাঞ্তলি ক্ষেপণ করিবে ।২৬ 

হে অন্বিকে ! তুমি আমাকে সৌভাগ্য, শ্রী, রূপ, 
ঘশঃ, স্তর, পুত্র, অভীষ্ট ও শৌর্য্য প্রদান কর ।২৭ 



বৃহত্ পরাশর-স্মৃতিঃ ১৯১ 

পৌভাগ্যমন্থিকে দেহি ভগং রূপং যশোহপি চ। ্মত্যুক্তমান্তবিধিবহ প্রযুক্তৈ- 
স্্রিয়ং পুত্রাংশ্চ কামাংশ্চ তথা শৌধ্যঞ্চ দেহি মে ॥২৭ নিত্যং স্ানানন্দনপুজনঞ্চ 
গণেশমাতর্থে বালে যহকিঞ্িম্মদভীপ্লিতম্ । কুতান্তরায়ান্ বিশিহত্য সর্বান্ 
একনান্ৈব তদ্দেবি দেহি গৌরি ! বরান্ বরান্ ॥২৮ ুধ্যাদথাতো গ্রহ্যাগমেনঘ্ ॥৩৩ 
ততস্ত বাসসী শুরু পরিধায়াহতে ভে । ইতি বিনায়কশাস্তিবিধিঃ | 

অথ গ্রহশান্তিবিধিঃ | 
মুশীনাং ব্যামৃখ্যানাং শক্তি সূনুঃ পুরোইব্রবীু | 
শুভায় গ্রহপুজায়৷ বদতস্তমিবোধত ॥৩৪ 
যদ্র্ণা য সুতা বিদ্বন্ জাতা দেশেষু যেষু চ। 
তেষাং তদধিদৈবত্যং সমিধো দক্ষিণ! চ যা ॥৩৫ 
বস্থ ঘত্র চ দিগভাগে মগ্ডলং সাদ বিবন্বতঃ | 

হোমকর্মণি ষে বিপ্রা যা সংখ্য। সমিধামপি ॥৩৬ 
অগ্রিকুগুপ্রমাণং তু প্রমাণং সমিধামপি | 
সর্বমেব মথোর্দেশং বক্ষ্যামি দ্বিজপভ্তম ॥৩৭ 

রক্তঃ কশ্টাপজে। ভানুঃ শুরু ব্রন্মস্তঃ শশী । 

রক্তো বৌদ্র্তো ভৌমঃ পীতঃ সোমস্থতো বুধঃ ॥৩৮ 

দিতচন্দনলিপ্তাঙ্গঃ 'সিতঅগ ভূষণান্সিতঃ ॥২৯ 
তানন্যাংশ্চ দ্বিজান্ সর্বান্ ভোজয়েদ্ বিবিধাশনৈঃ | 
বন্ত্যুগ্মং গুরোর্দগ্যান্তেষু তস্য বরাশিষঃ ॥৩০ 
এতেন সম্পুজ্য গণাধিনাথং | 

বাস্বোপশান্ত্যে জননীং তথান্তয |. 
স্মার্তোক্তিসম্যগ বিধিনা য কামান্ 

প্রাপ্মোতি চান্তাম্মনলা দিচ্ছে ॥৩১ 
ন্নাত্ব। বিধায়ার্চনমন্থিকায়াঃ 

সম্পূজ্য লোকান্্-নখিবন্ধুমিশ্রান। 
আচার্ধ্যবুদ্ধান্ বনিতাঃ কুমারীঃ 

পধব স্ববিদ্বঃ শ্রিয়মেতি গুর্বাম্ ॥৩২ 

হে গণেশপাতঃ ! বাঁলিকে ! গৌরি ! দেবি! আমার , সমস্ত প্রতিবন্ধক বিনষ্ট করিয়া স্মৃতিশাস্মোক্ত বিধি 
মাহা কিছু অভীপ্লিত, তুমি এক নামের দ্বারা টা অনুসারে প্রযুক্ত মন্ত্র দ্বারা নিত্য স্নান করাইবে এবং 

এদান কর, আমাকে শ্রেষ্ঠ বর প্রদান কর।২৮ । আনন্দদান ও পুজ। করিবে, অনস্তর এই গ্রহযাগ 
ততপর শুরু অচ্ছিন্ন সুন্দর বন্তরযুগল পরিধান করিয়া কবিবে।৩৩ 

শ্বেতচন্দন দ্বারা অরবাঙগ লিপ্ত করত শুক্রমাল্যে বিভৃূষিত 

হইয়া আহৃত সেই ব্রাঙ্মণগণকে এবং অন্যান্য ব্রাঙ্মণগণকে : অনন্তর গ্রহশান্তি-বিধি বণিত হইতেছে । 
বিবিধ ভোজ্য্রব্য দ্বারা ভোজন করাইবে। শ্রীগুরুদেবকে | ব্যাসদেব প্রসূতি মুখ্য মুনিগণের নিকট শক্কি-পুত্র 
যুগল প্রদান করিবে ও সেই ব্রাঙ্মণগণ রীগুরুদেবের : পরাশর সমস্ত কর্মের শুভের জদ্য গ্রহপূজার কথা বলিয়া- 
শিকট হইতে বর ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে ।২৯-৩০ ৷ ছিলেন, তকথিত বাক্য শ্রবণ কর ।৩৪ 

শ্ৃতিশাস্তে/ক্ত এই বিধি অনুসারে বিদ্বোপশমনের . হেবিদ্বন! গ্রহগণ যে যে দেশে যে যে বণ ধারণ 
জন্য গণাধিনাথ ও ইহার জননীকে সম্যগূপে অর্চনা ৰ করিয়া যে যাহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং 
করিয়া অভীষ্ট ফলপ্রাপ্ত হয় এবং মনে মনে অন্য যাহা : তাহাদের অধিদেবতা, সমিধ্ ও যাহা! দক্ষিণা, তাহ! 
ইচ্ছা করে, তাহাও প্রাপ্ত হয়।৩১ ৷ বলা হইতেছে।৩৫ 

সানানন্তর অন্থিকীর পুজাপূর্বক সম্মিলিত সখি ও! যে দিগভাগে যেই সূর্য্যের মণ্ডল, হোমকর্মে যে 
বন্ধু প্রভৃতি লৌকগণকে এবং আচার্য, বৃদ্ধ, বনিতা ও বিগ্রগণ আবশ্যক, এবং সমিধের যে সংখ্যা, গ্রহহোমে 
কুমারীগণকে সম্যগব্বপে অর্চনাদ্বার। বিদ্ব-বিরহিত হইয়া ূ অগ্নিকুণ্ডের প্রমাণ, দমিধের গ্রমাণ, হে দ্বিজসত্তম ! তৎ- 
মহতী স্ত্রী প্রাপ্ত হয়।৩২ | সমস্তই ষাহার উদ্দেশে ষে প্রকার হইবে, তাহ! এখন 

বিনায়ক-শান্তিবিধি সমাপ্ত। 



১৯২ 

গীতো। ত্রন্মন্ুরাচার্ধ্যঃ শুরুঃ শুক্রোভূগৃদ্ধহঃ | 
কৃষণঃ শনী রবেঃ পুত্রঃ কৃষ্ণো রাহুঃ প্রজাপতিঃ ॥৩৯ 
রুষ্ণঃ কেত্ঃ কৃশানুণ্থঃ কৃষ্ণাঃ পাপান্ত্রয়োহপ্যমী | 
কালিঙ্গোহর্কো যাঁমুনঃ সোম আবন্ত্যো ভৌম 

উচ্যতে ॥8 

মাগধো বুধ ইত্যুক্তং দৈন্ধবস্ত বৃহস্পতিঃ | 
সৈক্ধবো দানবাচার্য্যঃ সৌরিঃ সৌরাষ্ট্রদেশজঃ ॥8১ 

রাহ্ুঃ সিংহলদেশোখো মধ্যদেশভবোহগ্রিজঃ | 

জন্মদেশ ইমে প্রোক্তা গ্রহজাতকবেতৃভিঃ ॥৪২ 
শল্তুং রবিমুমাং চন্দ্রং ক্কন্দং ভৌমং হরিং বুধম্। 
ব্রহ্মাণঞ্চ গুরুং বিদ্াচ্ছক্রং শুক্রং যমং শনিম্ ॥৪৩ 

কালং রাহুং চিত্রগুপ্তং কেতৃমিত্যধিদেবতম্। 
এতদৃবিজ্ঞায় ঘঃ কুর্ধ্যাত্তসর্বং মফলং ভবে ॥88 

অর্রস্তর্কায় হোতব্যঃ সর্বব্যাধিবিনাশনঃ | 

স্বধাংশবে চ সোমায় পলাশঃ মার্কামিকঃ ৪৫ 

বলিব | কশ্যপনন্দন সূর্য্য রক্তবণ, ব্রদ্ধনন্দন চন্দ্র শুরুবর্ণ, 
রৌদ্রেনন্দন মঙ্গল রক্তবর্ণ, সোমনন্দন বুধ পীতবর্ণ, ব্রহ্ধ- 
স্থরাচার্ধ্য বুহস্পতি গীতবর্ণ, ভূগুদ্হ শুক্র শুক্রবর্ণ, সুধ্যনন্দন 

শনি কৃষ্ণবর্ণ, প্রজাপতি রাহু কৃষ্ণবর্ণণ কুশান্ু (অগ্নি) 

হইতে উখিত কেতু কষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণ শনি, রাহ ও কেতু 
এই তিনটি পাপগ্রহ । সূর্ধয-_-কলিঙগদেশোন্তব, চন্দ্র__ 
যমুনীদেশোস্তব, মঙ্গল-_অবন্তীদেশোদ্তব, বুধ_মগধ- 

দশোৌন্তব। বৃহস্পতি _সিন্ধুদেশোন্তব। শুক্র সিন্ধু 
দেশোস্তব, শনি--সৌরা ই্রদেশো্তব |৩৬-৪১ 

রাহ - সিংহলদেশোস্তব, কেতু-মধ্যদেশোস্তব | 

গ্রহগণের জন্মবৃত্তান্তবিদ্গণ পূর্বোক্ত দেশসমুহ গ্রহগণের 

জন্মস্থান বলিয়াছেন 1৪২ 
রবির শস্তু১ চন্দ্রের উমা, মঙ্গলের কাতিকেয়, বুধের 

বিষু, বৃহস্পতির ব্রহ্মা শুক্রের ইন্দ্র, শনির যম, রাহুর 

কাল এবং কেতুর চিত্রগুপ্ড অধিদেবতা জানিবে। এই 

সকল বিধি জানিয়া যে গ্রহপূজ! করে, সেই ব্যক্তি পূজার 
সম্যক ফললাভ করে 1৪৩-৪৪ 

] 

আধ্য-শার 
! 

খদ্দিরশ্চার্থলাভায় মঙ্গলায় বিবেকিভিঃ | 

স্বরূপপ্কদপামার্গো হোতব্যাশ্চ বুধায় বৈ ॥৪৬ 

প্রভা প্রদস্তথাশ্বণো হোতবোহমরমন্ত্রিণে | 
উর্জজা-সৌভাগ্যকৃদৃদূর্বা দৈত্যামাত্যায় সদৃদ্ধিজেঃ ॥৪৭ 

শমী পাপোপশান্ত্যর্থং হোতব্য৷ মন্দগামিনে | 

দীর্ঘাযুধধ্মরুদদর্বা হৌতব্য| রাহবে দ্বিজ ॥৪৮ 

ধর্ম-বিদ্যার্থকৃদ্দর্ভঃ সদ্বিপ্রৈর্বহ্িসুনবে। 
দধি-ক্ষীরাজ্যসংমিশ্রাঃ সমিধঃ শুভবৃদ্ধয়ে ॥৪৯ 

প্রাদেশমাত্রকাঃ সর্বা অষ্টাবষ্টোন্ভরং শতমৃ। 

অষ্টাবিংশতিরেকৈকং সংখ্যেষ! প্রতিদৈবতম্ ॥৫০ 

বৃদ্ধ তু ফলতুয়্তযক্তাদন্যতূ, রাক্ষসম্ ॥ 
নবভবনকং লেখ্যং চতুরজ্রং তু মগডলণ্ ॥৫১ 

গ্রহাস্তত্র প্রতিষ্ঠাপ্য বক্ষ্যমাণক্রমেণ ত। 

মধ্যে তু ভাক্করঃ স্থাপ্যঃ পুর্বদক্ষিণতঃ শশী ॥৫২ 

হোম করিবে । সোমগ্রহহোৌমে সর্বকামনা-পরিপুরক 
পলাশশীখা, বিবেকিগণ অর্থলীভের জন্য মঙ্গলগ্রহহোমে 

খদিরকাষ্ঠ, বুধগ্রহহোমে স্বরূপপ্রকাশকারী অপামার্গ, 
বৃহস্পতিগ্রহহোমে প্রভাপ্রদানকারী অশ্বখ, শক্তি ও 

সৌভাগ্যলীভের জন্য সদ্দ্বিজগণ শুক্রগ্রহহোমে দূর্বা, 
পাপোপশমনের জন্য শনিগ্রহহোমে শমীকাষ্ঠ, রাহুগ্রহ- 
হোমে দীর্ধায়ু ও ধর্মকৃশড দূর্বা, কেতুগ্রহহোমে ধর্ম, 

বিভা ও অর্থকুৎ দর্ভ আহুতি দ্িবে। মঙ্গলবৃদ্ধির জন্য 

প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশ্যে অফ্টোত্তরশত, অষ্টা- 
বিংশতি বা অধ্টসংখ্যক প্রাদেশ পরিমিত দধি, ক্ষীর ও 

ঘ্বতমিশ্রিত সমিধ. এক একটি করিয়া হোম করিবে। 
৪৫-৫০ 

হোমকালে সমিধসংখ্যার আধিক্য হইলে ফলের 

আধিক্য হয়, কিন্তু সংখ্যার নুনতা হইলে এ হোমীয় 
সমিধ, দেবতা গ্রহণ করেন না; উহ৷ রাক্ষসের প্রাপা 

হয়। চতুর (চতুক্ষোণ ) মগুল করিয়া নব 
ভবন চিত্রিত করিবে । সেই স্থানে গ্রহগণকে বক্ষ্যমাণ 

ূরধয গ্রহের হোমে সর্বব্যাধি-বিনাশক আকন্দশীখা দ্বারা | প্রকারে স্থাপন করিবে। মগ্ডলের মধ্যন্থলে নুর, 



বৃহশ পরাশর-স্মৃতিঃ 

দৃক্ষিণেন ধরাদুনুবুধিং পুর্বোভুরেণ তু। 
উত্তরম্াং হথরাচাধ্যঃ পুর্বন্তাং ভূগুনন্দনঃ ॥৩ 

পশ্চিমায়াঃ শনিঃ কৃর্ধ্যাদ্ রাহুদরক্ষিণপশ্চিষে | 
পশ্চিমোত্তরতঃ কেতুরিতি স্থাপ্যা গ্রহাঃ ক্রমাৎ ॥৫৪ 

পটে বা মগ্ডলে লেখ্যা ঈশান্যাং দিশি পাবকান্। 
তাত্রাহকঃ স্ফাটিকশ্চন্দ্ো রক্তচন্দনকোহপরম্ ॥৫€ 
সোমসুনু-স্ুরাচার্ষেয। স্বর্ণশোভোৌ প্রকীতিতৌ । 
রাজতো ভূগুপুত্রশ্চ কাঞ্চশ্চ স শনৈশ্চরঃ ॥৫৬ 
রাহুশ্চ সৈনকঃ কার্ধ্যঃ কার্ধ্যঃ কেতুশ্চ কাংস্যজঃ | 
সর্বানেতম্ময়ান্ কৃত্বা সমভ্যচ্য সদ গৃহে ॥৫৭ 

লেখযেদ্ বর্ণ কৈঃ স্বৈঃ স্বৈবিধিব পিষ্টকেন বা। 
গ্রহাণাং সাধিদৈবানাং প্রতিষ্ঠাপনমন্ত্রকান্ ॥৫৮ 
বদন্তি মন্ত্রতত্বার্থবেদিনো দ্বিজসন্তমাঃ | 
আদিত্যং গর্ভমিতুযুক্তমগ্রিং দূতমনেন চ ॥৫৯ 

পূর্ব-দক্ষিণদিকে চন্দ্র, দক্ষিণদিকে মঙ্গল, পৃর্বোত্তর- 

দিকে বুধ, উত্তরদিকে বৃহস্পতি, পূর্বদিকে 

শুক্র, পশ্চিমদিকে শনি, দক্ষিণপশ্চিমরিকে রানু, 
এবং পশ্চিমোত্তরিকে কেতু-এইরূপে যথাক্রমে 
গ্রহগণকে স্থাপন করিবে ।৫২-৫৪ 

পটে অথবা মগ্ডলে অগ্নিকোণ হইতে ঈশীনকোণাভি- 
মুখে চিত্রিত করিবে । সূষ্য-_তাত্র, চন্দ্র-_স্ফটিক, মঙ্গল 

_রক্তচন্দন, বুধ ও বৃহস্পতি-_ব্বর্ণণ শুক্র_রজত; 

শনি_কৃষ্ণবর্ণণ রাছু-_সীসক ও কেতুর মুতি কাংস্য 
দ্বার! নির্নাণ করিবে । সমস্ত গ্রহগণকে পুবৌক্ত ভ্রব্যন্বারা 

নির্ধাণ করিয়া সর্বদা গুহে অর্চনা করিবে। স্বীয় স্বীয় 
বর্ণ বা পিষ্টকন্বার৷ চিত্রিত করিবে । অধিদেবতার 

সহিত গ্রহগণের স্থাপনের মন্ত্র মন্্ীর্ঘবিদ্ ছ্বিজসত্তমগণ 
বলিয়াছেন । “আদিত্যং গর্ভং ইত্যাদি ও “অগ্নিং দূতম্ 
ইত্যাদি মন্ত্র্ধার যথাক্রমে সূর্য্য ও ত্র্ন্বক-শঙ্করকে স্থাপন 
করিবে। “অপকস্বস্তরীতি” মন্ত্রে চন্দ্র ও “শ্রীশ্চ” ইত্যাদি 

মন্ত্রে পার্বতীকে স্থাপন করিবে ।৫৫-৬০ 

“ম্যোন। পৃথিবী” ইত্যাদি মন্ত্রে মঙ্গল, “যাক্রন্দেতি 
২৫ 

১৯৬ 

এতাভ্যাং স্থাপযেদর্কং ত্র্যম্বকমিতি চ শঙ্করমূ । 

অপ্দ্স্তরীতি শীতাংশুং স্্রীশ্চতে ইতি পাবনীম্ ॥৬০ 
স্তোনা পৃথিবীতি ভৌষঞ্চ যদক্রন্দেতি বা গুহযৃ। 
ইদং বিষুবিধিং স্থাপ্য তদ্বিষ্গোরিতি বৈ হরিম্ 1৬১ 
ইন্দ্র আলাং স্তরাচার্য্যমাত্রন্গন্নিতি বেধসম্ | 
ইন্দ্রং দৈবীভূ'গোঃ সুনুং সজোযেত্যমরাধিপম্ ॥৬২ 
শন্নো দেবী রবেঃ সুনুং যমায় ত্বা তথ! যমমৃ। 
আয়ং গৌরীতি রাহুণ্চ কালং কার্ষীরসীতি চ ॥৬৩ 
ব্রহ্মযজ্ঞেতি কেতুঞ্চ চিত্রং চিত্রাবসোরিতি | 
ব্রয়ুরেতানি মন্ত্রাণি মুলমন্ত্স্তথাপরে ॥৬৪ 
আকৃষ্ণেন চ তীব্রাংশোরিমন্দেবা নিশাকরম্। 
অগ্রিমধেতি ভূদুনোরুদ্বুধ্যধ্বং বুধস্থা চ ॥৬৫ 

বৃহম্পতেরিতি গুরোরন্নাৎ পরিশ্রুতো ভূগোঃ। 
শন্নো দেবী শনৈগন্তং কাণ্ডাৎ কাণ্ডা পরস্থ চ 

বা” মন্ত্রে কাতিকেয়, “ইদং বিষু৭” মন্ত্রে বিধি (বুধ ), 
“তছিষ্পোঃ” মন্ত্রে হরি, “ইন্দ্র আসাং, মন্ত্রে বৃহস্পতি, 
“ম। ব্রহ্মন্” মন্ত্রে ব্রদ্ধা, “ইন্দ্রং দৈবী£” মন্ত্রে শুক্র, 
“সজোষ” ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্র, “শয্লো দেবী” মন্ত্রে শনি, 
“্যমায় ত্বা” মন্ত্রে যম, “আয়ং গৌঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে রা, 
“কার্ধীরসি” ইত্যাদি মন্ত্রে কাল, “ব্রহ্ম” ইত্যাদি মন্ত্রে 
কেতু, “চিত্রীবসোঃ” ইত্যদি মন্ত্রে চিত্রদেবতাঁকে স্থাপন 

করিবে । কেহ কেহ বলেন__এই মন্ত্রগুলি ও মূলমন্ত্র বারা 
স্থাপন করিবে ।৬১-৬৪ 

সূর্য্যের মন্ত্র “আকৃষ্জেন” ইত্যাদি, ”ইমন্দেবা” ইত্যাদি 
চক্রের, “অগ্রিমুদ্ধা” ইত্যাদি মলের, *্উদৃবুধ্যধবং 
বুধের,“বুহস্পতেঃ” ইত্যাদি বৃহস্পতির, “অন্না পরিক্ষত” 
ইত্যাদি শুক্রের, “শম্মো দেবী ইত্যাদি শনির, “কাণ্ডাৎ 
কাণ্ডাৎ” ইত্যাদি রানুর, এবং “কেতুং কৃথ্ধন* ইত্যাদি 
কেতুর মন্ত্র কথিত হইয়াছে ।৬৫-৬৬ 

বেদমন্ত্র ভিন্ন দ্বিজগণের অন্য কোন বিধি নাই। 
প্রত্যেকটি গ্রহদেবতীকেই স্ব স্ব মন্ত্র দ্বারা এবং 
অধিদেবতাগণকেও স্ব-স্ব মন্ত্র বারা অর্চনা! করিবে 1৬৭ 



১৯৪ 

কেতুং কৃথমগিসূনোরিতি মন্ত্রাঃ গ্রকাতিতাঃ ॥৬৬ 
বেদমন্ত্ধিনা কশ্চিদ্ বিধিরান্তি দ্বিজন্মনামূ। 
কর্তব্যাঃ স্বস্বমন্্রৈশ্চ স্বৈঃ স্বৈশ্চ প্রতিদৈবতম্ ॥৬৭ 
সঘৃতাঃ সযবাশ্চাঁপি হোতব্যাশ্চ দ্বিজৈস্তিলাঃ। 
মধ্যমানামিকামূললগ্রান্ুষ্ঠচতস্যভিঃ ॥৬৮ 
যাবস্তোহঙ্গু লিভি গ্রণহ্যান্তিলাস্তাবস্তিরাহুতিম্ | 

হস্তমাত্রং পৃথকৃত্বেন বেধোহপি তাবতৈব তু ।'৬৯ 
বাহুমাত্রং ব্দন্ত্যেকে একে চাহরত্বিমাত্রকম্ । 

চতুরঅ্বং খনেশ কুণ্ডং একযোনিসমান্িতম্ ॥৭০ 

শুভমেখলয়া যুক্তং স্্শান্তিকরমুত্তমম্ । 

হোমার্থং মগ্ডপং কুরয্যাচ্চতুদ্বরং মতোরণম্ ॥৭৯ 
চতুদিক্ষু ধ্বজাঃ কাধ্য। নানাবর্ণাঃ শুভাবহাঃ। 

তথ তত্রোদকুস্তাশ্চ দুর্বা-পল্পবনংযুতাঃ ॥৭২ 

পুনর্নবীকৃতং সনম মগুপাভাব আশ্রয়ে । 

ষট্কর্মনিরতাঃ শান্তা যেন দগ্ধাঃ প্রতিগ্রাহৈঃ ॥৭৩ 

দ্বিজগণ মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ট এই 
অঙ্গুলিচতুষ্টয় দ্বারা সঘ্ভৃত তিল ও সযব তিল এহগণের 

উদ্দেশ্টে আহুতি দিবে ।৬৮ 

অঙ্গুলিসমূহ দ্বারা যে পরিমাণ তিল গ্রহণ করা যায়, 

ততপরিমীণ তিল দ্বারা আহুতি দিবে। 

হস্তকে পুথগূপে রাখিয়া অঙ্গুলিমধ্যে যব, তিল প্রভৃতি 

অঙ্গুলিপরিমিত স্মুল করিবে ।৬৯ 

কেহ কেহ বলেন- এই হোমকুণ্ড একহস্ত পরিমিত; 

চতুর (চতুক্ষোণ) এবং একযোনি-সমন্থিত, আবার কেহ 

কেহ বলেন-_অরত্বিমাত্র পরিমিত চতুরত্র ও একযোনি- 
সমশ্থিত হইবে 1৭০ 

হোমের জন্য গশুভমেখলাযুক্ত, স্থশীন্তিকর, তোরণ- 

সহিত চর্তুর্বারসমন্থিত উত্তম মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। 
এই মগ্ডপের চতুদিকে শুভজনক নানাবর্ণের ধবজা “পন 

করিবে এবং সেস্থানে দুর্বা ও পল্লবসংঘুক্ত উদককুত্ত 
স্থাপন করিবে ।৭১-৭২ 

মগ্ডুপের অভাব হইলে পুনরায় নুতন গৃহ আশ্রয় 

কেবলমাত্র: 

স্প্প্পিপশপপাশ টা শি শা? ১ পিসি টি শিস্পিশ ০ শশী শি শি ৩০ 

আইস 
নিযোজ্যান্তেহমিকার্য্যাদে স্ফ,রগ্ন্ত্রা ছবিজোতমাঠ। 
প্রতিগ্রহাগ্নিদপ্ধস্ত জপ-হোমাদিকুর্বতঃ ॥৭8 

যন্ত মন্ত্রাণ্যবীর্ধ্যাণি তৎকৃতং কর্ম নিচ্ষলমূ। 

ওদনং সগুড়ং ভানোঃ পায়সং শশিনস্তথা ॥৭৫ 

ইবিষ্যং ভূমিপুত্রস্থ ক্ষীরামঞ্চ বুধন্ত চ। 
ষ্ঠিক্যং ত্রন্মপুত্রম্ত দগ্না তু ভার্গবস্ত চ। 
পুর্ণ হবিঃ শনৈগন্তর্মাংসং রাহোঃ শৃতাশৃতম্ ॥৭৬ 
চিত্রান্নমগ্রিসূনোশ্চ ভোজ্যানামভিশস্যজাঃ | 
কৃতহোমন্তথাহন্তেইপি যে সদ্বৃত্ত। ছ্বিজোতমাঃ ॥৭৭ 

যথাবর্ণানি বাসাংসি দেয়ানি কুম্থমানি চ। 

দেয় গন্ধাশ্চ সর্বেষাং দেয়ো ধূপশ্চ গুগুলঃ ॥৭৮ 

ধেনুঃ শঙ্ছে। বৃষাঃ স্বর্ণং বাসাংস্থশ্বঃ মিতা চ গৌঃ। 
অবিশ্ছাগলকশ্চৈব ক্রমশো দক্ষিণা? স্মৃতাঃ ॥৭৯ 
প্রত্যহ প্রতিমাসঞ্চ প্রত্যব্দং বা! বিধানতঃ | 

বণিভিশ্চ গ্রহাঃ পুজ্যা রাজভিশ্চ সদৈব হি ॥৮০ 

করিবে । প্রতিগ্রহরূপ অগ্নিঘ্বার দগ্ধ হন নাই অর্থাৎ 

প্রতিগ্রহ করেন নাই--এইরূপ শাস্তস্বভীব, যট্কর্ম- 

নিরত স্ফুরিত-মন্ত্র দ্বিজোত্মগণকে অগ্নিকাধ্যাদিতে 
নিযুক্ত করিবে । প্রতিগ্রহরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ, অথচ 

জপহোমাদি-কর্মমিরত যে ব্রাহ্ধণের উচ্চারিত মন্ত্র 

নির্বাধ্য, সেই ব্রাহ্গণকৃত কম নি্ষল হয়। সূর্য্য গ্রহ 
উদ্দেশ্যে সগুড় অন, চন্দ্রের পায়স, মঙ্গলের 

পায়সান্ন, বুধের ক্ষীরান্ন, বৃহস্পতির যবান্ন, শুক্রের 
দধিযুক্তান্ন, শনৈশ্চরের ঘ্বৃতান্ন, রাহুর পক্কাপন্ক মাংস 
ও অগ্নিপুত্র কেতুর চিগ্রান্ন প্রশস্ত ভোজনীয়ন্রব্য। 
ধিনি হোম করিয়াছেন, তাহাকে এবং সদ্বৃত্তি- 

পরায়ণ অগ্যদ্বিজগণকে হোমকাধ্যে নিযুক্ত করিবে। 
গ্রহগণের বর্ণানুষায়ী বস্ত্র ও পুষ্প দিবে, এবং গন্ধ, ধূপ 
ও গুগ্গুল দিবে ।৭২-৭৮ 

সূর্ধ্যগ্রহ-পূজায় ধেনু, এইরূপ সোমগ্রহ-পুজায় শখ, 
মঙ্গলগ্রহ-পূজায় বৃষ, বুধগ্রহ-পূজায় ন্বর্ণ, বৃহস্পতি গ্রহ" 



বৃহৎ পরাশর-স্ৃতিঃ ১৯৫ 

ছুঃখিতো। যস্ত যস্থ স্যাত পুজ্যন্তস্য স যত্বতঃ | |. ॥ অথ গৃথ-কাক-তির্য্যগ-যমলশাস্তিবিধিঃ ॥ 
বেধসৈতে নিযুক্তাঃ প্রাক্ স্বভক্তং পুজয়িস্যথ ॥৮১ বসহস্বকন্থাৎ সদনেঘাতোহ্তং 
বরং যচ্ছস্তি সংহ্ুষ্টা বিপ্রা বন্ছিনৃপান্তথ!। পুন প্যবাসিনঃ 
অসম্তষ্টা দহস্ত্েতে তম্মাতানর্চয়ে সদা ॥৮২ শা বিশেষতো গৃধ-কপোত-পিচ্ছলা- গ্রহাধীনমিদং সর্বমূ্পপত্তি প্রলয়াত্মকম্ | স্তথৈব চোলুক-সকাক-বায়সাঃ ॥৮৬ 
জগত্যভাব-ভাঁবৌ চ তন্মাৎ পুজ্যতম। গ্রহাঃ ॥৮৩ এ তরক্ষু-গোমায়ু-ম্বগারি-খক্ষকা- 
সানুকুলৈগ্র হৈর্যানি কুর্ধ্যা কর্মাণি মানব | দিবাপ্যকন্মাদকুতোহপি নির্ভয়াঃ ॥ 

সফলানি ভবন্ত্যস্ নিষ্কলানি স্থ্যরন্যথা ॥৮৪ বিশস্তি যে তদতীব চাদুতং 

ুবস্তি চেতদ্ বিধিন! রি নিলা গৃহে পুরে শাস্তিকমেব সিদ্ধয়ে /৮৭ 
খ্যামদং প্রতিবাসরং যে। অথান্ভুতানি জায়স্তে বর্ণানাং গৃহমেধিনাম্। 

জঅ . চু 
গারিনিয জানার টিরবারন নানাবিধানি তোং তু প্রশান্ত শাস্তিরুচ্যতে ॥৮৮ 

ী্যায়ষ স্্ীসহিতা ৮৫ যন্তাভুতানি জায়ন্তে মৃত্য তম্ত বদেদ্ ছ্বিজঃ। 
ইতি গ্রহশাস্তিবিধিঃ ॥ ধন-ধান্যক্ষয়ং চাপি ভার্ধ্যা-পুত্রক্ষযং তথা ॥৮৯ 

পূজায় বস্তা, শুক্রগ্রহ-পূজীয় অশ্থ, শনৈশ্চরগ্রহ-পূজায় যাহারা এই বিধি অগ্ুসারে প্রতিদিন ও প্রতিবসর 

রকুবর্ণা গো, রাভ্গ্রহ-পূজায় মেষ, কেতুগ্রহ পূজায় ছাগল গ্রহগণের অর্টনা করেন, তীহারা সন্ত্রীক নীরোগদেহ, 

দক্ষিণ দিবে, শীল্ত্রে এই প্রকার কথিত আছে ।৭৯ ধনধাম্যযুক্ত ও দীর্ঘায়ূলীভ করেন।৮৫ 

বর্ণাশ্রমবাঁসিগণ ও রাঁজগণ প্রতিদিন, প্রতিমাস ॥ গ্রহশান্তিবিধিবর্ণন সমাপ্ত ॥ 
এবং প্রতিবসর ষথাবিধি গ্রহগণের পূজা করিবে। | 
যিনি যে গ্রহের কোপে নিপতিত হইয়াছেন, তিনি অনন্তর গৃপ্, কাক, তিধ্ক্ ও যমল সঙ্ন্ধীয 

মত্পূর্বক সেই গ্রহের পুজা করিবে। পুরাকাল হইতে শান্তিবিধি বণিত হইতেছে। 

্রহ্ধাকর্তৃক নিযুক্ত এই গ্রহগণ স্বীয় ভোগকাল পূর্ণ যেহেতু অরণ্যবাঁসি-পক্ষিগণ অকল্মাৎ বাসগুহে 

করিবে 1৮০৮১ প্রবেশ করিয়াছে, এই হেতু ইহার নাম অস্তুত। 
অর্চনাদির দ্বারা সন্তুষ্ট বিপ্রগণ, অগ্সি এবং নৃুপগণ বিশেষতঃ যদি গৃধ, কপোত, পিচ্ছল, উলুক ( পেচক ), 

আনন্দিত হইয়। বরপ্রদান করেন। কিন্তু অর্চনাদি না ফড়কাক, বায়স, তরক্ষু (নেক্ড়ে বাঘ ) ও গোমাযু গুছে 

করিলে তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া দগ্ধ করেন, সেইহেতু প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহা অতীব অদ্ভুত, এই 

গ্রহগণের অর্চনা করিবে ।৮২ অশুভের প্রতীকারের জন্য শাস্ভিকর্ম কর্তব্য 1৮৬৮৭ 

এই জগতে উৎ্পত্তি-প্রলয়াত্মবক সমস্ত পদার্থ এবং. বর্ণাশ্রমবাসি-গৃহস্থগণের নানাবিধ অন্ভুত : উপভ্রব 

অভাব ও ভাবপদার্থ সমস্তই গ্রহাধীন বলিয়া গ্রহগণ উপস্থিত হয়, তাহার প্রশান্তির জন্য শীস্তিকর্মবিখি উল্ত 

পৃজ্যতম 1৮৩ হইতেছে । ছিজ বলেন, যাহার গুহে অদ্ভূত উপজ্ব 

গ্রহের আনুকৃল্যের সহিত বিবেচন! করিয়া মানব উপস্থিত হয়, তাহার মৃত্যু, ধন-ধান্থাক্ষয় ও ভার্যযা-পুতক্ষয় 

যে সকল কর্ণ করিবে, সেই গুলিই সফল হইবে, ইহার হইতে পারে 1৮৮৮৯ 

অন্যথা করিলে সমপ্ত কর্ণ নিক্ষল হইবে 1৮৪ শত্রু বা রাজা হইতে ভয় উপস্থিত হইলে মুমি- 



*৬ 

ভয়ং ঝা জায়তে শত্রো! রাজ্ঞে ব৷ জায়তে ভয়মূ। 
শান্তিত্তত্র বিধাতব্যা যথোক্ত৷ মুনিপুজ বৈঃ ॥৯০ 
যদ্দি গোধূমশাখায়াং যবশাখোপজায়তে । 
যবে গোধৃমশাখা স্যাদেবং সর্বাশনেষু চ ॥৯১ 

সপে তিলশাখ! চেতিলশাখাস্থ সর্ষপম্ । 

মাষে মুদগস্ত মুদ্গে স্তাদস্যগ্রৃষ্টিভ'বেদ্ যদি ॥৯২ 
অস্তঃপ্রপূর্ণকুস্তেষু জ্বলদগিমবেক্ষতে | 
উদ্ধত ঞ্চ কুপানাং মত্ত! বা মধুজালকমূ ॥৯৩ 
বিধিবদ্ বায়ুলিঙ্গশ্চ নির্বাপ্য পয়সাং চরুম্। 
মহাবাতায় সততং হুদয়ং তু প্রশাম্যতু ॥৯৪ 
ত্রি-পঞ্চ-সপ্ত বা হুত্বা! সর্বত্র হাত্র তুল্যতা। 

স্তিয়ো গাব! মহিষ্যো বা স্থতৌ বসৌ চ ষণ্ডকৌ। 
দে! দো যত্র প্রজ্তায়তে শাস্তিস্তত্র বিধীয়তে ॥৯৫ 
বৃষবদ্ গোদ্ধয়ং নদে'দ্ বড়বাহশ্বং যদারুহেৎ | 
অশ্বতরী প্রসৃতেহন্ছি প্রন্বেদঃ প্রতিমাস্থ চ ॥৯৬ 
মুদজ-প্টহাদীনামকুতোহপি ধ্বনির্যদা | 

শ্রে্ঠগণকখিত বিধি অনুসারে শাস্তিকর্মের অনুষ্ঠান 
করিবে 1৯০ 

যদি গোধ্মশীখায় যবশাখা জন্মে এবং যবশীখায় 

গোধূমশীখা জন্মে, এইরূপ সকলগ্রকাঁর ভোজ্যপদার্থে 

যদি অদ্ভুত অন্ক পদার্থ জন্মে, যেমন সর্ষপশাখায় তিলশাখা 
এবং তিলশাখায় সর্ষপ, মাষকলায়ের শীখাঁয় মুদগ ও 

মুদ্গশীখায় মাষকলায় জন্মে, যদি রক্তবৃষ্টি হয়, 
জলপূর্ণকুত্তে যদি স্বলস্ত অগ্মি দৃষ্ট হয়, জলকৃপের 
উদ্বর্তন হয় অর্থাৎ উল্টাইয়! যায়, মধু মক্ষিক! যদি মত্ত 
হয়, তাহ! হইলে বিধি অনুসারে দু্ধময় চরু প্রস্তুত 
করিয়া “বায়ুলিজ মহাবাযুর জগ্য সতত হৃদয় প্রশান্ত 

করুক” এই বল্িয়। তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার 

হোম করিয়া শীস্তি করিবে । নারী, গো ও মহিষীর 
যদি। ( যথাক্রমে ) ছৃই পুত্র বা দুইটি বস উৎপন্ন হয়, 

তাহ। হইলেও পুর্বোক্তক্রমে শাস্তি করিবে, সকল স্থলেই 
এই শাস্তি তুল্যভাবে করিবে ।৯১-৯৫ 

যদি গাঁভীদ্বয় বৃষের হ্যায় নর্দন করে, অশ্বা অশ্বোপরি 

আর্্য-শাক্স 

গৃ-কাক-কপোতাগ্ঠ। বিশেযুর্যদি বা গৃহে ॥৯৭ 
যবপিষ্টেন নির্বাপ্য বিধিবদ্ বারুণং চরুয্। 
মন্্ররুণদৈবতৈজূহ্য়াদ্ বারুণায় তম্ ॥৯৮ 

মহাবরুণদেবায় জলানাং পতয়ে তথা । 

অন্যের্বরুণদৈবত্যেরমক্ত্ৈশ্চ জুঙ্য়াচ্চরুম্ ॥৯৯ 
জুহুয়াদাহুতীন্তিত্রো মন্ত্ৈশ্চ বরুণায় তম । 
অন্নস্ত তৃল্যতাং কৃত্বা স্বাহাস্তৈর্রুণদৈবতৈঃ ॥১০০ 

ইন্দ্রচাপেক্ষণং রাত্রো৷ শস্প্রস্বলনং তথা | 
গজা-হশ্ব-শফ-বন্ধান্তর্জলনঞ্চ প্রদক্ষিণম্ ॥১০১ 

স্থণাপ্ররোহণং যু স্তান্ভাগুস্থান্ন প্ররোহণমূ। 
বিছ্যুনির্ধাতবজ্াণাং পতনং বা ভবেদ্ যদ্দি ॥১০২ 

স্বদাকু-কাকসংসর্গং বিপরীত প্রদর্শনম্। 
শুভায় চরুরাগ্নেয়ো নির্বাপ্যে। বিধিবদ্ দ্বিজেঃ ॥১০৩ 
অগ্রয়ে ত্বগ্নিরাজায় মহাবৈশ্বানরায় চ। 
হৃদয়ে মম ষশ্চৈতভৎর্বঞ্চ বদেদ্ বুধঃ ॥১০৪ 
মহাশাস্তিশ্চ সর্বত্র শনেঃ পুজা বিশেষতঃ | 

আরোহণ করে, থচ্চরী দিবাভাগে প্রসব করে, প্রতিমা- 

সমূহে ঘর্ম হয়, মুদগ ও পটহ প্রভৃতি বাচ্যযন্ত্রের মধ্যে 

কেহ ধ্বনি না করিলেও যদি ধ্বনি উখিত হয়, গুণ, 
কাক, কপোত প্রভৃতি যদি গৃহে প্রবেশ করে, 
তাহা হইলে যবপিষ্ট দ্বারা বিধি অনুসারে বরুণ- 

দেবতাসন্বন্ধীয় চকু প্রস্তুত করিয়া বরুণদেবতার উদ্দেশে 

বরুণদেবতার মন্ত্র বারা চরুহোৌম করিবে ৯৬-৯৮ 

“মহাবরণদেবায় জলানাং পতয়ে নমঃ» এই মন্ত্র ও 

বরুণদেবসন্থস্বীয় অন্যান্য মন্র্ধীরা চরুহোম করিবে ।৯৯ 

বরুণদেবোদ্দশ্ে সেই চরু অল্নের শ্যায় প্রস্তত করিয়! 

অস্তে স্বীহা শব্দ প্রয়োগ করত বরুণদেবসন্ন্বীক্প মন্র্ধারা 

তিনবার আছৃতি দিবে ।১০০ 

যদি রাক্রিতে ইন্জধমুদর্শন, শশ্্মধ্যে প্রন্থলিত 

অশ্সিদর্শন, গজ ও অর্থধুরে এবং বজ্ত্রে প্রতিক্ষণ অগ্নি 
দর্শন হয়, লৌহপ্রতিমায় বা গৃহস্তস্তে অস্কুরোশুপতি, 
ভাগুস্থ অযনে অন্কুরোশুপত্তি, বিদ্যুৎ ও বাধুর পরস্পর 



বৃহৎ পরাশর-স্মৃতিঃ 

দক্ষিণ! সবৃষ! গৌস্ত বন্রযুগ্মং দ্বিজাতয়ে ॥ 
প্রদদ্যাদ্দোষশাস্ত্যর্ঘ, সর্যোৎপাতেষু বৈ দ্বিজঃ ॥১০৫ 
এতেষু চান্যেন্বপি চান্ুতেষু 

জাতেষু সাবিব্রজপং সহত্্রমূ। 

হোমং বিদধ্যাদপি বিষ্ু্মন্ত্ৈ_ 
ব্রর্গেশ-মন্ত্রপি বা দ্বিজোন্তমঃ ॥১০৬ 

ইতি অদ্ভুতশাস্তিবর্ণনমূ ॥ 

অথ রুদ্রেপূজাবিধিঃ ॥ 
আভিধাস্থেহথ রুদ্রাণাং শান্তির্যা গৃহমেধিনাম্ | 
পঞ্চাঙ্গানাং বিধানস্ত য্কৃতং হস্তি পাতকম্ ॥১০৭ 

ব্রাহ্মণে। বিধবশু স্াত্বা! সর্বোপন্রবনাশনম্ | 
কুর্ধ্যাদ্ বিধানং রুদ্রোণাং যজুবিধাননিমিতম্ ॥১০৮ 

ইষে ত্বাদিষু মন্ত্রেষু খং ব্রহ্মাণ্ডেষু যা ক্রিয়া । 
দশপ্রণবধুক্তেষু ভূভূবঃস্বরিতীতি চ ॥৯০৯ 

সঙ্ঘাত ও বজপতন, মুদাকু ও কাকসংসর্গ এবং বিপরীত 

বস্তুর দর্শন হইলে বিদ্বান ছিজ মঙ্গলের জন্য বিধি 

অনুসারে অগ্নিদেবতীসন্বন্ধীয় চরুপ্রস্তত করিয়া “অগ্নয়ে 
তবগ্নিরাঁজায় মহাবৈশ্বানরায় চ হৃদয়ে মম য*চ”৮ এই 
সমস্ত বলিবে। সবত্র গ্রহশান্তি করিবে, বিশেষতঃ শনির 

পূজা অবশ্টই করিবে। শনিপৃজাঁয় বৃষসহিত একটি 
গে! দক্ষিণা দিবে, সর্বপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত হইলে 

দোষপ্রশমনের জগ দ্বিজ দ্বিজাতিকে বন্ত্রযুগল প্রদান 
করিবে 1১০১-৫ 

এই সমস্ত অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইলে এবং অগ্যান্য 
আন্্ুত অবস্থার সৃষ্টি হইলে দ্বিজোত্তম সহশ্রবার 
সবিভৃদেবতা-বিষয়ক মন্ত্র জপ করিবেন, এবং বিষণ, ব্রহ্মা 
ও শিবমন্ত্রে হোম করিবেন ।১০৬ 

অদ্ভুত শাস্তিবর্ণন সমাণ্ড। 

অনস্তর রুদ্রপুজাবিথি বণিত হইতেছে । 
অমস্তর গৃহস্থগণের রুদ্রদেবতাসম্বন্ধীয় শীস্তিবিধি 

এবং পঞ্চাঙ্গবিধানানুসারে কথিত শাস্িবিধির কথা 

বলিব-_যাহা। কৃত হইলে সমস্ত পাঁতক বিনষ্ট হুয়।১*৭ 

আর্ধং ছন্দশ্চ দৈবত্যং ন্যাসঞ্চ বিনিয়োগতঃ । 
পরাশরোদিতং বক্ষ্যে শেষং মুনিবিভাধিতম্ ১১৭ 

মনোজ্যোতিরবোধ্যামিমুর্ধানং চৈব মর্মাণি। 
মানস্তোকে ইতি হেতশু প্রথমং পঞ্চকং ম্মরেহ ॥১১১ 
যাতে রুদ্রেতি চূড়ায়াং শিরোহন্মিম্মহত্যর্ণবে। 
অসঙ্খ্যাতাঃ সহজআ্রাণি ললাটে বিন্/সেদ্ দ্বিজঃ ॥১১২ 

চক্ষুষোবিন্যসেদ্ ছ্ধে তু ত্র্যন্বকং তু যজামহে। 

মানস্তোক ইতি হোতন্নাণিকায়াং ন্যসেদ্ বুধঃ ॥১১৩ 

অবতত্যধনুর্বক্তে, নীলগ্রীবায় বা গলে । 
নমস্তে আযুধত্যেতৎ স্মরেশ্মন্ত্রং প্রকোষ্ঠকে 1১১৪ 

বিন্যাসেদ্ বাস্তমন্ত্রোহয়ং যে তীর্ঘানীতি হস্তযোঃ । 

নমোহস্ত বিকিরেভ্যো বৈ হৃদয়ে মলনাশনম্ ॥১১৫ 

নাভ্যাং বিদ্বান্ন্যসেম্মন্ত্রং নমে। হিরণ্যবাহবে | 

গুহো মন্তুস্ত সংন্মর্ধ্য ইমা রুদ্রোয় ইত্যপি ॥১৯৬ 

বর পা সপ এ ৮ জম 

ব্রাহ্গণ যথাবিধি মান করিয়া সর্বোপদ্রবনাশক 

যজুর্বেদবিহিত রুদ্রদেবতাসহ্বন্ধীয় বিধি অবলম্বন 

করিবে 1১০৮ | 

“ইযেত্বা” ইত্যাদি মন্ত্রে দশপ্রণবযুক্ষ শিং ব্রহ্মাণ্ডেষু” 
ইত্যাদি মন্ত্রে এবং 'ভূভূবিঃ স্বঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পরাশরমুনি 
কথিত ও অন্য মুনিকথিত অবশিষ্টমন্ত্রীংশে যে খষি, 

ছন্দঃ, দেবতা, ম্যান ও বিনিয়োগ উল্লিখিত হইয়াছে 

তাহা আমি বলিব ।১০৯-১০ 

দমনোজ্যোতি?” “অবোধ্যগিঃ” এুদ্ধীনং” “মর্ধাণি” 
“মানস্তোকে” ইত্যাদি এই মন্ত্র পাঁচটি প্রথম স্মরণ 

করিবে । দ্বিজ “যাতে কুত্র” ইত্যাদি মন্ত্রে শিখা, “অন্মিন্ 

মহুত্যর্ণবে” ইত্যাদি মন্ত্রে মস্তক, “অসঙ্যাতাঃ সহআণি” 

ইত্যাদি মন্ত্রে ললাটে ম্যাস করিবে ।১১১-১২ 

চক্ষুত্বয়ে তত্রম্বকং যজামছে” ইত্যাদি মন্ত্রে ও 
নাসিকায় “মানস্তোকে” ইত্যাদি মন্ত্রে ম্যাস করিবে। 
মুখে “অবতত্যধনুঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে গলে “নীলগ্রীবায়” 

ইত্যাদি মন্ত্রে, প্রসারিত হস্তে “নমন্তে ০০৮০ 
ইত্যাদি মন্ত্রে গ্যাস করিবে ।১১৩-১৪ 



১৭৯৮" 

মানে মহাস্ত ইত্যুর্বো এষ তে রুদ্র জানুনোইঃ | 
অব রুদ্রমিতি হোতজ্জঙ্ঘয়োর্মন্্রমুচ্চরেহ ॥১১৭ 
সব্যঞ্চ পাদযোন্যস্ বামং ন্যান্যোরুমধ্যতঃ | 
অঘোরং হুদদি বিন্যস্ত মুখে তৎপুরুষং ন্যাসেশড ॥১১৮ 
ঈশানং মুগ বিন্তম্ত হংসং নাম সদাশিবমৃ। 
ংস হংসেতি যো ব্রয়াৎ হংসো নাম সদাশিবঃ ॥১১৯ 

এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা ততঃ সম্পুটমাচরে। 
কবচং মধ্যবোচদ্বৈ তদুপরি বিল্সিনেত্যপি ! 
নেত্রং তু নীলগ্রীবায় প্রমুঞ্চ ধন্মতোহস্ত্রকম্ ॥১২০ 
য এতাবন্ত এতেন বিদধ্যুপ্দিক্প্রবন্ধনমূ। 
ওমোমিতি নমস্কারং ততো ভগবতে পুনঃ ॥১২১ 
রুদ্রায়েতি বিধানজ্ঞে। দশাক্ষরং ততো ন্যাসেৎ ) 
প্রণবং বিশ্যসেদ্ মুপ্ি নকারং নাসিকান্তরে ॥১২২ 

আধ্য-শাস্ত্র 

যোকারং তু ললাটে তু ভকারং মুখমধ্যতঃ | 
গকারং কণ্ঠদেশে তু বকারং হৃদয়ে শ্যসে ॥১২৩ 
তেকারং দক্ষিণে হস্তে রুকারং বামতো ম্যাসেশ। 
দ্রাকারং নাভিদেশে তু যকারং পাদয়োর্ন্যসেত ॥১২৪ 
ব্রাতারমিন্দ্রং ত্বন্নোহগ্নে স্থগঃ পন্থামিতি হাপি | 
তত্বায়ামি বদেদ্দানে নিযুস্টিরিত্যপীরয়ে ॥১২৫ 
বয়ং সোমং তমীশানমন্মৈ রুদ্রে ইতি স্মরেশ। 
স্টোনা পৃথিবীতিনা হেতদ্ দ্বিজঃ কুর্বাত সম্পুটম্ ॥১২৬ 
সবত্রামাদি দিশাং পালান্ প্রাচ্যাদিযু স্মরেদথ। 
রৌন্রীকরণমেতদ্ বৈ কৃত্বা পাঁপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১২৭ 
যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচাগ্যাঃ প্রেত-ভূত-গ্রহাদিকাঃ | 
ছুউদৈবত-শাকিন্যো রৈবত্যো বৃদ্ধকাশ্চ যাঃ ॥১২৮ 
সিংহ-ব্যাস্রাদয়োহরণ্য। যে ছুষটশ্বাপদা দ্বিজাঃ | 

৭যে তীরথানি” ইত্যাদি বাস্তমন্ত্র হস্তদ্বয়ে বিগ্যাস , ইত্যাদি দশাক্ষর মন্ত্র ম্যাস করিবে | মন্তুকে প্রণব, 
করিবে, “নমোহস্ত বিকিরেভ্য;” ইত্যাদি মন্ত্রে চিত্ত 
নির্ল করিবে, “নমো হিরণ্যবাহবে” ইত্যাদি মন্তে বিতবান্ 
ব্যক্তি নাভিতে হ্যাঁস করিবে । গুহাদেশে “ইমা কুদ্রায়? 
এই মন্ত্র স্মরণ করিবে। উরুদ্ধয়ে “মনো মহীন্ত”, 
জানুদ্ধয়ে “এষ তে রুদ্রঃ”, জঙঘাদ্বয়ে “অব কুদ্রম্” এই মন্ত 
উচ্চারণ করিবে ।১১৬-১৭ 

পাদদ্ধয়ের মধ্যে উরু মধ্য হইতে প্রথমে দক্ষিণপাদে 
হ্যাস করিয়া পরে বামপাদে শ্যাস করিবে। হৃদয়ে: 
"আঘোরং” ইতাদি, মুখে “তৎপুরুষং” ইত্যাদি, মস্তকে 
“ঈশানং” ইত্যাদি মন্ত্রে গ্যাস করিবে, “হংসং” ইত্যাদি 
এই সদা মঙ্গলময় মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। “হংস' এই 
নাম সদা মঙ্গলময়, অতএব হংস হংস- এই নাম সদা 
বলিবে ।১১৮-১৯ 

এই বিধি অনুসারে ম্তাস করিয়া কৃতাগ্জলি হইবে। 
“মধ্যবোচদ্” মন্ত্রে কবচ এবং তদুপরি “বিলিন” এই মন্ত্র 
পাঠ করিয়া “নীলগ্রীবায়” মন্ত্রে নেত্রমৌচন করিয়া 
»খধিতোহআকম্ঠ এই মন্ত্র পাঠ করিবে। “এতাবন্ত, 
এই মন্ত্র দ্বারা দিগবন্ধন করিবে, "ওমোমিতি” মন্্রারা 
ভগবানকে নমন্কীর করিবে । বিধিজ্ঞ ব্যক্তি “কুভ্রীয়” 

 নাসিকামধ্যে নকার, ললাটে, মো”কার, মুখমধ্যে ভ+কীর, 
' কণ্টদেশে গণকার এবং হাদয়ে কার ম্যাস করিবে, 
ূ দক্ষিণহত্তে তে'কার, বাঁমহস্তে ক'কার, নাভিদেশে 

দ্রা,কার ও পাঁদদ্য়ে যকাঁর ন্যাঁস করিবে 1১২০-২৪ 
দানকাধ্যে “তরাতারমিজ্দ্রং' “ত্বশোহগ্নে” বসুগঃ পশ্থাম্" 

তক্বায়ামি” ইত্যাদি মন্ত্র এবং পনিযুদ্তিত” ইত্যাদি মন্্রও 
উচ্চারণ করিবে ।১২৫ 

অনস্তর “বয়ং সোমং তমীশানমন্রৈ কদ্রো' ইত্যাদি 
মন্ত্র ্মরণ করিবে। “স্ঠোন! পৃথিবী” ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বিজ 
সম্পুট অর্থাৎ অঞ্জলি বদ্ধ করিবে ।১২৬ 

অনন্তর সৃত্রীমাদি” মন্ত্রে প্রাচ্যাদি দিকৃসমূহে দিক্- 
পাঁলগণকে স্মরণ করিবে । ইহার নাম রোদ্রৌীকরণ, এই 
রৌদ্রীকরণ করিলে পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে 1১২৭ 

ষক্ষ, রক্ষঃ ও পিশাচ প্রভৃতি প্রেত, ভূত, গ্রহাি 
দু্টদেবতা, শীকিনীগণ, রৈবত্তী ও বৃদ্ধকাগণ, আরণ্যক 

ধহ-ব্যাঘাদি, দুষ্ট শ্বাপদসমূহ, গ্লেচ্ছ, বন্ধক ও চৌরাদি, 
যমদূতগণ এবং বৃক প্রভৃতি সকল ছুষ্ট দিগবন্ধকারক, 
রৌদ্রভূত এই দ্বিজকে শিখাদ্বারা দেদীপ্যমান অগ্নির 
হ্যায় অবলোকন করে ।১২৮-৩০ 



বৃহ পরাশর-স্মৃতিঃ 

শ্েচ্ছা বন্ধক-চোরাগ্যা! যমদূত বৃকাদয়ঃ ॥১২৯ 

রৌদ্রভৃতমিমং সর্বে দ্বিজং পশ্যাস্তি বহ্ছিব | 
দৈদীপ্যমানমচিভিহ্্উদিখন্ধকারকম্ ॥১৩০ 
দহমানা দবীয়াংসঃ সপ্তধামস্থ ধামভিঃ | 
প্রণশ্থান্তি হি যে ছুষ্টা ছিজান্তে রুদ্ররূপিণঃ ॥১৩১ 
পঞ্চাস্তং সৌম্যমাত্মানং সর্বাভরণভূষিতমৃ। 
মগলাঞ্চনমুধণনং শুদ্ধস্ফটিকসমিভগৃ্ ॥১৩২ 
ফণাসহত্রবিক্ষ,জর্ছুরগেন্দ্রোপবীতিনম্। 
সপ্তাচিবজ্জ্লস্ভালং জটাজুটকিরীটিনম্ ॥১৩৩ 
সহত্রকরবদ্ভ্রাজন্ খটাঙ্গাঙ্গবিভূষিতম্। 

্রঙ্মাগডথগুবক্তণরং নৃকপালকধারিণম্ ॥১৩৪ 

দৈদীপ্যমানং চন্দ্রার্কভুলদগ্রিত্রিনেত্রিণমূ | 
ব্রেলোক্যছ্যতিকৃণ্ভান্ব স্বন্ধকপালমালিনমূ ॥১৩৫ 

দীপ্তনক্ষত্রমালাবদক্ষমালাধরং দ্বিজঃ। 
নিঃশেষবারিসম্পূর্ণৎ কমগুলুধরং ত্বজম্ ॥১৩৬ 

সপপাশপীস্পেপপপনদীল এ শশী তি শি 

যে সকল দুষ্ট দ্বিজ স্বদুরাবস্থিত হইয়া সপ্তধামে 
সগুধামকর্তৃক দগ্ধ হইয়া প্রনষ্ট হয়, তাহাদিগকে 
কুদ্রব্রপি-দ্বিজ বলে 1১৩১ 

ধাহার পঞ্চমুখ, সৌম্যমুতি, সর্বাভরণভূষিতদেহ, চন্দ্র 
শোভিতমস্তক ও শুদ্ধক্ষটিকসমন্নিভবণ এবং যিনি 
সহআ্রফণাবেগ্িত-নাগরাঁজরূপ যজ্ছ্োপবীতধারী, অগ্নির 

যায় ধাহার জ্লভ্ত ললাট, জটাজাল হইল যীহার কিরিটী, 
যিনি সহত্্রকিরণতুল্য দীপ্তিমান্, নরকপালীশ্ররূপ অন্তর 

দ্বার! বিভষিতীঙ্গ, ধাহার ব্রহ্ধী্খখণ্ড হইল বজ্তু॥ যিনি 
নরকপালধারী, দেদীপ্যমান, চন্দ্র, সূর্য্য ও স্বলন্ত অগ্নির 

গায় ত্রিনেত্রধারী, ত্রিলোকের দ্যুতিকর এবং দীপ্তিমান্ 
স্ক্ধ ও কপালমালাধারী, প্রোজ্জবল-নক্ষত্রসমুহের হ্যায় 

অক্ষমালাধারী, নিঃশেষবারিসম্পূর্ণ কমগ্লুধীরী, অজ, 
জগতের ব্যাধিকর (ভয়ঙ্কর) নিনাদকারী ও 

দগ্ুডমরুধারী, ধাহার কেয়ুরবদ্ বদ্ধনাগরাজের মণি 
দ্বার উধ্বদেশ পরিশোভিত, যিনি মেখলা, কিন্কিনী ও 
মালার যুস্তরবের দ্বারা সর্বদা বিরাজিত, ঘুঙ্ুরের ম্যায় 
অব্যক্ত ও গম্ভীর শবায়মান নৃপুরধারী, সহেমপট্র-নীলাভ- 
ব্যাত্রচর্ষোত্বরীয়বান, বিছ্যাল্পতার ন্যায় প্রভাশালিনী 

১৭৪) 

জগন্ধ্যাধির্যকৃন্নাদং দণ্ড-ডমরুধারিণমূ । 
কেয়ুরবদ্ধনাগেন্্রমুধ্ব মণিবিরাজিতম্ ১৩৭ 
মেখলা-কিন্কিণীমালাযুক্তারাববিরাজিতম্। 
ঘর্ধরা ব্যক্ত নির্গচ্ছদগন্তীরারাবনূপুরমূ ॥১৩৮ 
সহেমপ্টনীলাভ-ব্যাস্তরচর্মোত্তরীয়কম্। 
বিছ্যুল্লতা প্রভাগঙ্গাধৃতমূধ্বং স্ুরাচিতম্ ॥১৩৯ 
সমস্তভূবনাভারধরণোক্ষাসনন্হিতমূ । 
ব্রেলোক্যবনিতামৌলিনতদেহার্ধপার্বতিম্ ॥১৪০ 

লক্ষসূরধ্যপ্রভাভান্ব ভ্রেলোক্যকৃতপাণুরম্ 
অমৃতপ্ন,তহৃক্টাঙ্গং দিবাভোগসমাকুলম্ ॥১৪১ 
দিগ্দৈবতৈঃ সমাযুক্তং স্ুরান্থরনমন্কৃতম্। 
নিত্যং শাশ্বতমব্যক্তং ব্যাপিনং নন্দিনং গ্রুবম্ ॥১৪২ 
দ্বিজো ধ্যাত্বৈবমাত্মানং সম্যগ, রুদ্রন্বরূপিণম্। 
সহ্প্রধ্বস্তাস্তরায়ঃ সন্ ততো৷ ধজনমারভে ॥১৪৩ 

অনুলিপ্তে স্লিপ্তে চ দেশে গোচর্মমাত্রকে | 
স্থণিলেহম্বুজমালিখ্য মন্বোঃ প্রক্ষাল্য তত্পুনঃ ॥১৪৪ 

সপ পপ সপ ৯৬৯ 

গঙ্গাদেবীকে উধ্বদেশে ধারণকারী, স্থুরগণবন্দিত, সমস্ত 
ভুবনের সম্যগ, ভারধারী, বৃষাসনস্থ, শিবদেহা্ধধারিশী 
যে পার্বতীদেবীর চরণকমলে ব্রিলৌকের বনিতাগণের 

মস্তক নত হয়, সেই পার্ততীর দেহার্ধধারী, 
লক্ষসূর্ধ্যকিরণের ন্যায় স্বীয় প্রদীপ্ত প্রভান্বার ত্রিলোকের 
পাগুরবর্ণকারী, অমৃত প্লাবিত হওয়ায় হর্যান্থিতদেহী, 
দ্ব্যভোগসমাধুক্ত। দিগ দেবতাগণ-সমহ্বিত, স্থরাস্থরনমন্তৃত, 

নিত্য শাখত, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী ও সদা আনন্দময় 

সেই রূদ্রম্বপ নিজেতে ধ্যান করিয়া সর্বপ্রকার 
প্রতিবন্ধক সম্যগরূপে বিধ্বস্ত করিবার পর যন আরম্ত 

করিবে ।১৩২-৪৩ 

গোঁচর্শ-প্রমাণ অলুলিপ্ত অথবা স্থলিপ্ত স্থানে স্থণ্ডিল 
অঙ্কনপূর্বক তাহাতে পদ্ম অঙ্কিত করিয়া পুনরায় মন্্রার। 

তাহা প্রক্ষালন করত বিজ্ঞব্যক্তি সেইস্থানে “শস্তবায় 

নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা! করিবে ও “মানে মহান্তং এই মন্ত্র 
এবং সিদ্ধমন্ত্র স্মরণ করিবে ।১৪৪-১৪৫ 

দ্বিজ পুনরায় স্বীয় ললাটে তেজোরূপী শিবকে 
চিন্তা করত দশাক্ষরমন্ত্রে পুনরায় পান্ভাদি প্রন্নান 



০৩ 

তত্র পুজা! প্রকর্তব্যা নমশ্চ শস্তবায় চ। 
মানে মহান্তমিতি চ দিদ্ধমন্ত্রং স্মরেদ্ বুধঃ 1১৪৫ 

স্বললাটে পুনধ্যায়েত্েজোরূপং শিবং দ্বিজঃ | 
দশাক্ষরেণ মন্দ্রেণ দগ্যাৎ, পাচ্যার্দিকং পুনঃ ॥১৪৬ 

ন্যাসমক্ত্রৈশ্চ সোক্কারৈর্মানস্তোক ইতীত্যপি। 
শম্তবায়েতি মন্ত্রেণ দগ্যাদ্ গন্ধোদকাদিকম্ ॥১৪৭ 

পুষ্প-ধুপ-প্রদীপাদি যথালাভং নিবেগ্ঘকমৃ । - 
দশাক্ষরেণ তেনৈব নমঃ কুর্ধ্যাৎ পুনদ্বিজঃ ॥১৪৮ 

শিখা তন্ত তু কুদ্রস্তোতরনারায়ণং দ্বিজঃ। 
শিরঃ পুরুষসূক্তঞ্চ শিবদন্কল্পকঞ্চ হণ ॥১৪৯ 

কবচং চা প্রতিরথং নেত্রং বিভ্রাড়, বৃহ পিবন্। 
শতরুদ্রৌয়মন্ত্রেণ দেবস্ান্ত্রং প্রকল্পয়ে ॥১৫০ 

পর্চঙ্গানি স্মরেদষট প্রণবঞ্চ জপেদ্ দ্বিজঃ | 
উদ্ধত্য প্রণবেনেশং বিকিরিদ্রে বিলর্জয়ে ॥১৫১ 

করিবে । ওঁকারের সহিত ন্যাসমন্ত্র দ্বারা এবং 

«মানত্ভোকে” এই মগ্ত ঘারাও পা্গাদি দিবে । “শম্তবায়” 

এই মন্ত্রে গন্ধ ও উদকাদি দিবে ।১৪৬-৪৭ 

ছিজ পুষ্প, ধৃপ ও প্রদীপ ইত্যাদি যেরূপ সংগ্রহ হয়, 

তাহাই নিবেদন করিবে এবং পুনরায় সেই দশাক্ষর মন্ত 

দ্বার! নমস্কার করিবে ।১৪৮ 

ঘ্বিজ গেই রুদ্রদেবের “উত্তরনারায়ণ” মন্ত্র শিখা, 

পপুরুষনুক্তমন্ত্র” মন্তক, “শিবসঙ্কল্লমন্ত্র” হৃদয়, “অপ্রতি- 
রথং" কবচ ও বিভ্রাট বৃহত্ড পিবন্” নেত্র -এই 

পঞ্চা্গ ল্মরণ করিবে, শতরুত্রীয়মন্ত্রে সেই কুদ্রদেবের 

অন্তর কল্পনা করিবে ।১৪৯-৫০ 

এবং অফ্টসংখ্যক প্রণব জপ করিবে। তশুপর 

“প্রণব” মন্ত্রে রুত্রদেবকে উত্তোলন করিয়া “বিকিরিজ্রে” 
মন্ত্রে বিসর্জন করিবে 1১৫১ 

_. কুদ্ররূপী ছ্বিজ যাহা করেন, তাহাই সিদ্ধ হয়। 

অক্ষত, তিল, যব বা সমিধ আল্যপিক্ত করিয়া পাঁচ 
গঁচটি অথবা ছয় ছয়টি অথবা আট আটটি “শস্তবায়” 

র্ধ্য-শাস্ : 

রুদ্ররূপো দ্বিজো যশ্চ য্ কৃর্য্যাত্ুদ্ধি সিধ্যতি | 
অক্ষতান্ বা তিলান্ বাপি যবান্ বা 

সমিধোহপি বা ॥১৫২ 
শম্তবায়েতি জুন্ুয়াৎ সর্বাংস্তানাজ্যসিক্তকান্। 
পঞ্চ পঞ্চাথ ষট্ ষট.ব! অঙ্টাবক্টৌ। তথাপি বা 0১৫৩ 
দশ দশৈকাদশ থ| জুন্থয়া সাধকো ছ্বিজঃ | 
দ্বিজঃ স্বদারসন্তষ্টঃ শুচিঃ নাতো যতেক্রিয়ঃ ॥১৫৪ 
জপ-তর্পণ-হোমাদৌ রূতো যো৷ বতসরং জপে। 
দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্মোতি বৈ দ্বিজঃ ॥১৫৫ 
সৌবর্ণ-পৃথিবীদ্ানপুণ্যভাগ, জায়তে নরঃ। 
মহাপাপোপপাপৈশ্চ মুক্তো রুড্রত্বমুচ্ছতি ॥১৫৬ 
একাদশগুণান্ রুদ্্রানারৃত্য যাতি রুদ্রতাম্। 
রুদ্রজাপী শুচিঃ পুণ্যঃ পাঙ্ক্রেয়ঃ শ্রাদ্ধভৃগ্বরঃ ॥১৫৭ 

পুর্বজানাং শতং দৈকং তাড়ফেদ্ রুদ্রজাপ্যকৃণ। 
একতো৷ যোগিনঃ সর্বে জ্ঞাতিভিঃ সহ তদ্ত্রতৈঃ ॥১৫৮ 

মন্ত্রে হোম করিবে অথবা সাধক দশ দশটি কিংবা 
একাদশটি আহুতি দিবে। স্বকীয় পত্ধীকর্তৃক তুষ্ট, 
শুচি, সংঘতেন্দ্রিয় এবং জপ, তর্পণ ও হোমকর্ধে রত 

দ্বিজ সংবসর যাবত কুদ্রমন্ত্র জপ করিলে দশ 
অশ্বমেধযজ্জের ফল প্রাপ্ত হয় ।১৫২-৫৫ 

মানব স্বর্ণ ও পৃথিবীদান- জনিত পুণ্যভাগী হয় 
এবং মহাপাতক ও উপপাতক হইতে মুক্ত হইয়া রুদ্র 
প্রাপ্ত হয় ।১৫৬ 

একাদশগুণবিশিষ্ট রুদ্রকে আবর্তন করিয়া রুদ্রত্ 

প্রাণ্ড হয়। রুদ্রমন্ত্রজপপরায়ণ ব্যক্তি শুচি, পুণ্যবান্, 
পাঙ্ক্তেয় এবং শ্রেষ্ট শ্রান্ধভোজনকুৎ।১৫৭ 

কুত্রমন্ত্রজপকারী তৎপূর্বজাত একশত একজনকে 

রুদ্রলোক প্রাপ্ত করায়। সেই রুদ্রমন্ত্র জপ বারা এক- 

রুদ্র হইতে জ্ঞাতিগণের সহিত সকল যোগিগণ রুদ্র 

লোক প্রাণ্ড হয় ।১৫৮ 

রুত্রমন্ত্র জপপরায়ণ ব্যক্তি একরুদ্র হইতে সমস্ত 

ফ্েবগণ কর্তৃক মাননীয় হন। রুভ্রমন্ত্র জপপরায়ণ ব্যক্তি 
অপেক্ষা অধিক পবিত্র ব্যক্তি নাই ।১৫৯ 



বৃহ পরাশর-স্মৃতিঃ 

একতে। কুদ্রজাগী তু মান্ঃ সর্বৈস্ত দৈবতৈঃ। 
পাত্রমত্র পবিভ্রং তু নাধিকং রুদ্রজাপিনঃ ॥৯৫৯ 
তন্মৈ দত্তঞ্চ ততুক্তং সদাহনশ্যায় কল্প্যতে | 
বেদাঙ্গবেদিনামতঃ শিবভক্তঃ সদাধিকঃ ॥১৬০ 

ইতি রুদ্রপুজাবিধিঃ ॥ 

অথ রুদ্রেশান্তিবিধিঃ | 

অথাতঃ দিদ্ধিকামঃ সন্ কন্দ-মুলফলাশনঃ | 

গোমুত্রযাবক-ক্ষীর-দধি-শা কাজ্যভোজনঃ ॥১৬১ 
হবিষ্যভোজনো৷ বাহসৌ বিপ্রে। যোণ্পন্নভোজনঃ | 
জপহোমাদি কুর্বাণৌ যথোক্তফলভাগ, ভবে ॥১৬২ 
শিরলা সহ রুদ্রাণাং জণ্তৈর্শিশতৈপ্র্বিমূ। 
সর্বে মন্ত্রা ভবন্ত্যম্ত ব্রাঙ্মণস্তেক্তকারিণঃ ॥১৬৩ 

সিদ্ধ! মন্ত্র দ্বিজেন্দ্রন্য চিন্তিতার্থফল প্রদাঃ | 

রুদ্রোন্তেবাস্য সর্বে তে ভবন্তীশ্বরনোদিতাঃ ॥১৬৪ 

তাহাকে দত্ত দ্রব্য ও তীহার ভুক্ত জ্রব্য নাশের 

অযোগ্য রূপে কল্পনা করিবে । এই হেতু বেদাঙ্গবিদ্গণের 

মধ্যে শিব ভক্তই শ্রেষ্ঠ__ইহা সর্বদ! জানিবে ।১৬০ 
রুদ্রপূজাবিধি সমাপ্ত । 

অনস্তর রুদ্র-শান্তিবিধি বণিত হইতেছে । 
অনস্তর সিঞ্ছিলাভেচ্ছ বিএ কন্দমূল, ফল, গোমুত্র, 

যাবক, দুগ্ধ, দধি, শাক, ঘৃত, হবিষ্য এবং স্ক্ষেত্রোৎপন্ন 

শস্য ভোজন করিয়া জপ-হোমাদি করিলে শাস্ত্রোক্ত 

ফলভাখী হয় ।১৬১-১৬২ 

যদি ব্রাহ্মণ একাদশরুদ্রের শিরের (শিরোমন্ত্রের) 

রুদ্রমন্ত্র সহিত সহজআ্বার জপ করেন, তাহা হইলে উক্ত 

মনত্রজপকারী ব্রাহ্মণের সমস্ত মন্ত্র সিদ্ধ হইবে । সিদ্ধ মন্ত্র 

ছবিজশ্রেষ্ঠের চিন্তিতার্থের ফল প্রদান করে । এই রুদ্রের 

সেই নমন্ত মন্ত্রই ঈশ্বরস্তৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। 

রুদ্রভক্তিপরায়ণ বিশ্রী হিরণ্য, বস্ত্র ফল, পুষ্প ও 
ন্ধব্রব্যশোভিত, উদকপুণ, অক্ষতযুক্ত এবং ঘথাবিধি 

সংগৃহীত একাদশটি সুন্দর কুস্তে পুজা! করিবে। অন্তর 
২৬ 

ূ 

মি 

' হিতকামনায় একাদশদিন যাবৎ 
| মিলিত ও কাকপদাহত নিজেকে এবং অন্যকে এইরূপ 
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একাদশ শুভান্ কুস্তান্ আহুত্য বিধিলন্মি তান্। 

সহিরণ্যান্ সবস্ত্রা্চ ফলপুষ্পোপশোভিতান্ ॥১৬৫ 
গন্ধোদকাহক্ষতৈরু'ক্তান্ পুজয়েদ রুদ্রভক্তিকৎ ৷ 
অথৈকাদশরুদ্রৈশ্চ একৈ কমভিমন্ত্রয়েৎ ॥১৬৬ 
এবং সংপুজ্য তান্ কুস্তান্ নমস্কৃত্যাভিমন্ত্র্য চ। 
পুজয়েন্তক্তিতে। রুদ্রোনেকাদশ মহাগুগান্ ॥১৬৭ 

একাদশাহমাত্মানমন্যং বা হিতকাম্যয়। | 
বিনায়কোপস্যব্টঞ্চ স্নায়াৎ কাকপরদাহতম্ ॥৯৬৮ 

ধৃতবণসাং কাকবন্ধ্যাং নাপয়েচ্চ তথাতুরামূ। 

জপেদেতশ্ সকৃদ্ বিপ্রঃ সর্বদোষৈবিমুচ্যতে ॥১৬৯ 
অনডাহঞচ বন্রঞ্চ দগ্াদ্ধেনুঞ্চ দক্ষিণাম্ | 

ভোজয়েদ্ বিদ্ুমো বিপ্রান্ সমাপ্তো 
কর্মণে! ছ্বিজঃ ॥৯৭০ 

ভক্তযেকাদশবস্ত্া গ্ৈর্বথাশক্ত্যা সমর্চয়েু | 
অথব৷ চরুভিক্ষাশী শিরোরুদ্রেলহশ্রকম্ 1১৭১ 

একাদশরুত্রমনত্র ধারা এক একটি কুস্ত অভিমন্ত্রিত করিবে। 

এই প্রকারে সেই একাদশ কুম্ত অভিমন্ত্রিত করিয়া 
পূজা ও নমস্কারপূর্বক ভক্তিযুক্ত হইয়৷ মহাগুণযুক্ত 
একাদশরুদ্রকে পূজা! করিবে । বিপ্র নিজের এবং অন্গের 

বহুবিষ্বের সহিত 

ধৃতবৎসা, কাকবন্ধ্যটা ও আতুরাকে ন্নান করাইবে। 
তারপর একবার কুত্রমন্ত্র জপ করিবে, তাহা! হইলে 
সর্বদৌষমুক্ত হইবে ।১৬৩৬৯ 

দ্বিজ দক্ষিণা-ন্বরূপ বৃষ, বন্্র ও ধেন্ু দিবে, এবং কর্ম 

সমাণ্ড হইলে বিদ্বদ্ত্রাঙ্ষণগণকে ভোজন করাইবে ।১৭০ 
ভক্তিপূর্বক শক্তি অনুলারে একাদশবন্ত্রাদি দ্বারা অর্চনা 

করিবে । অথবা যদি চরুভিক্ষাশী হয়, তাহা! হইলে 

“শিরোকরুদ্রসহজ্রকম্” অর্থাশ শিরের সহিত সহশ্রবার 
রুদ্রমন্ত্র জপ করিবে 1১৭১ 

গোষ্ঠ, অরণ্য, সিকক্ষেত্র,। শিবালয়, অগ্যাগার, 
সমুদ্র, নদী, নির্ঝর ও পর্বতে মন্তরজপ করিষে।. অথব] 
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জপেদ্ গোষ্ঠে তথারণ্যে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে । 
অগ্র্যাগারে সমুদ্রে চ নদী-নিঝ'র-পর্বতে ॥১৭২ 

জপেমন্াত্র বা বিদ্বান্ শুচৌ দেশে মনোরমে | 
ধীরো দৃঢ়ব্রতো মৌনী ত্যক্তক্রোধো 

যতেক্দ্রিযঃ ॥১৭৩ 

ধৌতবাসান্ত্ধঃশায়ী রুদ্রলোকে মহীয়তে 
“নমো গণেভ্যো” ইত্যস্ত মন্রন্ত ব্রাহ্মণোহযুতম্ ॥১৭৪ 

জপ্ড। চ শ্রীফলৈহুত্ী সর্বকার্ধ্যেু সিদ্ধিভাক্। 
নমোহস্ত নীলগ্রীবায়েত্যেতম্মন্ত্রেণ সপ্তধা ॥১৭৫ 
আবর্তোযোদ্কমামন্ত্র্য বিষার্তশ্রবণে ক্ষিপেশ | 
বিষেণ মুচ্যতে সগ্ঃ কালদস্টোহপি জীবতি ॥১৭৬ 
বিষস্যাভিভবো ন স্তান্নরস্তা তম্ত কহিচিৎ। 

গ্রহগ্রস্তং ভরগ্রস্তং রক্ষঃ-শাকিনিদূষিতম্ ॥১৭৭ 

বিদ্বান, ধীর, দৃঢ়ব্রত, মৌনী, জিতক্রোধ, সংযতেক্তরিয়, 
ধৌতবস্বপরিহছিত ও অধঃশায়ী ব্যক্তি অন্ত কোনও 
মনোরম-পবিত্রন্থানে জপ করিবেন, তাহা দ্বারা তিনি 

কুদ্রলৌকে সমাদৃত হইবেন। ব্রাহ্মণ “নমে! গণেভেনা” 
এই মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ করিয়া ও শ্রীফল দ্বারা হোম 

করিয়া সমস্ত কার্যে সিদ্িপ্রাপ্ত হন। “নমোহস্ত নীল- 
গ্রীবায়” এই মন্ত্র দ্বারা পূর্বোক্ত কু্তস্থ জল সাতবার 
আবর্তনপূর্বক অভিমন্ত্রিত করত বিষপীড়িতকর্ণে ক্ষেপণ 
করিবে, তাহা হইলে বিষপীড়িত ব্যক্তি কালসর্পনষ্ট 

হইলেও সগ্ঠঃ বিষমুক্ত হইয়া বীচিয়া উঠিবে ।১৭২-১৭৬ 

সেই ব্যক্তির দেহে বিষের কোনও যন্ত্রণা থাকিবে 
না। জ্র্যাদি গ্রহপীড়িত, ভ্বররোগগ্রন্ত, রাক্ষস ও পিশাচ 

পীড়িত, ত্রন্মরাক্ষসগ্রস্ত এবং অন্যদৌষাপন্নকে “প্রমুগ্চ ধন্বন” 

ইত্যাদি মঞ্্রে ভন্ম ও সর্ষপদ্ধীরা “মুঞ্চ মুর” বলিয়। তাড়না 
করিবে, তাহা হইলে সত্বরই পূর্বোক্ত উপদ্রবগমূহ দূরীভূত 
হইবে। দ্বিজ “নমঃ শস্তবে” এই মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ 
করিয়া সহস্র খদিরকাষ্ঠ-সমিধ. আহুতি প্রদানের পর 
দ্তীক্টৈন্তৈলপ্লুতং” এই মন্ত্র সম্যক্ পাঠান্তে “অমুকং হন” 
“অর্থাৎ অমুক দোষ নাশ কর-ইহ1 বলিবে। দীর্ধকাল- 
স্বামী ক্ষয়রোগ হইলে “ফট ফট্” এইরূপ উচ্চারণ করিয়া 

আধ্য-শাস্ 

্রহ্মরাক্ষসপগ্রস্তঞ্জ অন্যন্দোষোপগুহিতম্। 
্রমুঞ্চ ধন্বন ইতি ভন্মন! সর্ষপৈস্তথা ॥১৭৮ 
তাড়য়েন্মুঞ্চ মুঞ্চেতি শীঘ্্মেব বিমুঞ্চতি | 
নমঃ শম্তব ইত্যন্ত মন্তুস্য চাযুতং দ্বিজঃ ॥১৭৯ 
জণ্ত। খাদিরসমিধো হ্ৃত্ব! বিপ্রঃ সহশ্রকমৃ। 
তীক্ষে স্তৈলগ্লুতং সমাস্তন্্ান্তে চামুকং হন ॥১৮০ 
ফট ফট.কারেণ জুহুয়া ক্ষয়ো রোগশ্চিরাস্তুবেৎ | 
জলমধ্যে শতাবর্তাৎ সছ্যো। বৃষ্টিসিগছ্াতে ॥১৮১ 
নাভিমাত্রে জলে বিপ্রঃ প্রবিশ্থা জুক্য়াজ্জলমূ। 
কুর্ধ্যাদেকার্ণবাং ধাত্রীং মন্ত্রমাহাত্যুতো ভূশম্ ॥১৮২ 
নমঃ শ্বভ্য ইত্যমুনা মন্ত্রেণ তু সহঅকম্। 
লবণং মধ্বাহুতীনাং তু রাজা শীঘ্তরং বশী ভবে ॥১৮৩ 
দ্িগুণাং পলাশসমিধং মহাবাণী প্রজায়তে। 
ত্রিগুণাং নবপন্মানাং পাতালে সিধ্যতি গ্রুবম্ ॥১৮৪ 

হোম করিবে জলমধ্যে ইহ! শতবার আবর্ধন করিলে 

সম্ভোবৃষ্টি হইবে বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে ।১৭৭-৮১ 

বিপ্ত নীভিমাত্র জলে প্রবেশ করিয়৷ জলে আনুতি 

দিবে, তাহা হইলে মন্ত্রমাহাত্ব্যবশতঃ ধরিত্রী পুনরায় 
একার্ণবা হইবে । “নমঃ শ্বভ্যঃ” এই মন্ত্র দ্বারা লবণ ও 

মধু আনুতি দিলে রাজা শীঘ্র বশীভূত হইবেন। দ্বিগুণ 

পলাঁশ-সমিধ হোম করিলে মহাবাণী জন্মে, নৃতনপন্মের 
ত্রিগুণা সমিধ, হোম করিলে পাতালে সিদ্ধ হয়। চতুগুণ 
মন্ত্র বারা বরদায়িনী শ্রীহয়। সমুদ্রগামিনী নদীকুলে অথবা 
নদীর পবিব্রপুলিনে খড় গোপরি একশত ত্রিশটি প্রীকল 

দ্বারা হোম করিলে বিপ্র শিবাজ্ঞানুসারে খড়গ বিষ্ভাধর 

হইয়া জন্মলাভ করে। অণিম৷ প্রভৃতি অষ্টগুণ হোম 

করিয়া সহত-সংখ্যক মন্ত্র জপ করিলে অণিমাদি সিদ্ধিপতি 

হইবে । ছ্বিজগণ শতরুদ্র-মন্ত্রের যে ছন্দঃ, দেবতা ও 

ধবি জ্ঞান দ্বারা কর্মের সম্যক ফললাভ করে, অতঃপর 

সেই ছন্দঃ, খষি ও দেবতার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় বলিব। 

আছ্ভ অনুবাক অর্থাৎ খগবেদে কুদ্রগণের প্রথমমন্ত্রে 

ছন্দঃ গায়ত্রী, অন্য তিনমন্ত্র অনুষ্ট,প্ ছন্দঃ বলিয়! কথিত 
আছে। অন্য তিনমন্ত্রে পঙ-ক্তি, সপ্তমমন্ত্রে অনুষ্ট,প. এবং 

অন্গুবাকত্বয়ের জগতীছন্?ঃ বলিয়। জানিবে ।১৮২-৯০ 



বৃহৎ পরা শর-ম্মৃতিঃ 

চৃগুণেন মঙ্েণ বয়দা শ্ীঃ প্রধরততে | 

সমুদ্রগানদীকুলে পুলিনে বা পবিভ্রকে 1১৮৫ 

খড়গোপরি শ্রীফলানাং হুত্বা ত্রিংশৎ শতানি চ। 
খড়গবিগ্ঠাধরে! বিপ্রঃ শিবাজ্ঞাতঃ প্রজায়তে ॥১৮৬ 

অণিমাগ্যষটগুণং হুত্বা জপেম্মস্ত্রসহত্রকম্। 
অণিমাদদিকদিদ্ধীনাং পতিরেব ভবেদ্ দ্বিজঃ ॥১৮৭ 
ছন্দো দৈবতমার্ষেয়মথাতঃ শতরুদ্রিয়ে। 
জ্ঞানেন কর্মসম্যক্তং দ্বিজানাং যেন জায়তে ॥১৮৮ 
আগ্যানুবাকে রুদ্রোণামাগ্যায়াঞ্চ খচি দ্বিজঃ | 

ছন্দো গায়ত্রমন্যান্ অনুষ্ট,প, তিস্থষু স্মৃতম্ ॥১৮৯ 
পড়্কিস্তিত্যযু বিজ্ঞেয়া অনুষ্ট,প. সপ্তস্থ স্মৃতম্। 
দ্বয়োশ্চ জগতী বিপ্রা উক্তমাগ্ানুবা কয়োঃ ॥১৯০ 

আগ্যানুবাকে প্রথমা বৃহতী জগতী তথা। 
অনুষ্ট,প, চ তৃতীয়ায়াং দ্বয়োক্ত্রিষট,প. 

স্বৃত। দ্বিজ ॥১৯১ 

অপরাম্থ তথান্ুষ্ট,প, অনুবাকদ্বয়ং স্মৃতমূ। 
রুদ্রেঃ সর্বা্গ দৈবত্যং বিনিয়োগো যথোচিতঃ ॥১৯২ 

হেদ্বিজ! প্রথম অন্রবাকের প্রথমমন্ত্রে বৃহতী ও. 
জগতীছন্দঃ, তৃতীয়মন্ত্রে অনুষ্টপ, ছন্দঃ, এবং দ্বিতীয় মন্তরদ্ধয়ে ূ 
ব্রিষ,প, ছন্দঃ 1১৯১ 

মন্ত্রে অনুষ্টূপ, ছন্দঃ বলিয়া জানিবে। সমস্ত মন্ত্রেই 
রুদ্র দেবতা এবং যথোচিতরূপে তাহার বিনিয়োগও 

জাঁনিবে ।১৯২ 

“্যজ্জা গ্রত” ইত্যাদি ছয়টি মন্ত্রকে শিবসঙ্থল্প মন্ত্র বলিয়া 

জানিবে। উক্ত ছয়টি মন্ত্রেই রুদ্র দেবতা। জপাঁদি- 

কার্ধ্ে এই ছয়টি মন্ত্রের বিনিয়োগ হুয়।১৯৩ 

“সহত্রশীর্ষা” ইত্যাদি ষোলটি মন্ত্রে পুরুষদেবতা, 
জগত্বীজ ছন্দঃ এবং নারায়ণ খধি । অথবা সমস্তমন্ত্রে 

অনুষটপ ছন্দঃ, এবং জপাদি কার্যে ইহার বিনিয়োগ হয়। 
“অন্ভ্যঃ সম্ভূতঃ* ইত্যাদি মন্ত্রে উত্তরমারায়ণ খবি। “আশু 
শিশান* ইত্যাদি ও অপ্রতিরথ উচ্যতে” ইত্যাদি মন্ত্রে 
ূর্বানুবাকে উক্ত পুরুষগণই দেবতা এবং ক্রিষ্ট,প ছন্দ: 

২৬৩ 

যজ্জা্রতাদিষট কে চ শিবসঙ্বল্লমাত্রকম্। 
রুদ্রম্ত দেবতা৷ ষট-স্্র বিনিয়োগো জপাদিযু ॥১৯৩ 
সহত্রশীর্যা ইত্যাদি দ্বিগুণাষটম্থ দেবতা । 
পুরুষো যে জগদ্বীজম্বযির্নারায়ণঃ ন্মৃতঃ ৪১৯৪ 
ছন্দঃ সর্বাস্থ বাহনুষ্টব বিনিয়োগে! জপাদিযু। 

অন্ভ্যঃ সম্ভুত ইত্যাদে৷ উত্তরনারায়ণন্তব ষিঃ ॥১৯৫ 
আশু শিশান ইত্যাদ্দিরপ্রতিরথ উচ্যতে । 
পর্বানুবাক্যে দৈবত্যং ত্রিষ্ট,প.ছন্দঃ 

প্রকীতিতমূ ॥১৯৬ 
এতম্নান্না মুনিস্তত্র দেবত! অমরেশ্বরঃ | 
আশু শিশান ইত্যাদিরপ্রতিরথ উচ্যতে ॥ 

ব্রিষট,প, ছন্দো৷ জপাদৌ চ বিনিয়োগো 
যথোচিতম্ ॥১৯৭ 

্রযম্বকমিতি চৈবাত্র বনিষ্ঠস্থার্যমুচ্যতে | 
দৈবত্যোমাপতির্ঠ্যত্র ছন্দস্্ি্টপ. প্রকীতিতম্॥১৯৮ 
বিভ্রাড় বৃহচ্চ ইত্যাদে সূর্য্যো দৈবতমুচ্যতে । 
এত সঞ্চিন্ত্য সকলং দ্বিজাগ্রোযো রুদ্রজাপ্যকৃণ ॥১৯৯ 

বলিয়া কথিত। অথবা “আশু শিশান”, “অপ্রতিরথ 

উচ্যতে” ইত্যাদি মন্ত্রে অমরেশ্বর দেবতা এবং এই নামান 

৷ সারেই মুনি জানিবে। এই মন্ত্রের ব্রিষ্ট,প. ছন্দ; ও জপাদি 
অপর অনুবাকমন্্রসমূুহের মধ্যে ছুইটি অনুষাক | কার্যে ইহার যথোচিত বিনিয়োগ জানিবে ।১৯৪-৯৬ 

এত্রান্থকং” ইত্যাদি মন্ত্রে বশিষ্ঠ খষি, উমাপতি দেবতা, 
এবং ত্রিষটপ, ছন্দঃ1১৯৭ 

“বিভ্রাট, বৃহচ্চ” ইতটাদি মন্ত্রে সূর্য দেবতা জানিবে। 
রুদ্রমন্ত্রজপপরায়ণ দ্বিজশ্রেষ্ঠ এই সমস্ত বিধি সম্যগ রূপে 
চিন্ত' করিয়া যে যে কর্মে আরন্ত করে, সেই সেই কর্ধে 

যথোক্ত ফল লাভ করিয়া থাকে । বেদাধ্যায়দাতা অর্থাৎ 

তদধ্যাপক, শ্রদ্ধার সহিত ধনদানকারী ও রুদ্রমন্ত্রজপ- 

পরায়ণব্যক্কির সম্ভতিগণের আমঘুং ও কীতি বধিত হয়। 
এই মন্ত্র পবিভ্র, গোপনীয় ও পাঁপনীশক ।১৯৮-২০১ 

শিবসন্ন্ধীয় তন্ত্রশন্্রবিশেষজ্ঞ ও বেদ-বেদাঙ্গপারগ 

বিপ্র শিবকথিত বিধিসমুহের মধ্যে কুদ্র-দেবতা বিষয়ক 
শ্রেষ্ঠ বিধি যথাযথরূপে অনুষ্ঠান করিবে 1২৯২ 



২৪০৪ 

যদ্যদারভতে তত্তদ্ যথেোক্তফলদং ভবে । 

বেদাধ্যায়গ্ত দাতুণাং শ্রদ্ধয়া দ্রবিণন্ত চ ॥২০০ 
প্রজানামায়ুষঃ কীতে ভি়ন্তং রুদ্রেজাপিনঃ। 
ইমং মন্ত্রং পবিত্রঞ্চ রহস্তং পাপনাশনম্ ॥২০১ 

রুদ্রেবিধিং বিধিশ্রেষ্ঠং কৃর্য্যাদ্ বিপ্রঃ শিবেরিতম্ | 
শৈবাগমবিশেষজ্ঞো বেদ-বেদাঙ্গপারগঃ ॥২০২ 
কুর্য্যাদ্ যদেবং বিধিবদ্ বিধানং 

শন্তোরজত্রং প্রথিতং দ্বিজেন্দ্রাঃ | 
প্রাপ্পোতি লোকং স শিবস্ত সাক্ষাদ্ 

আন্রাপি স স্যাচ্ছিবব সুপুজ্যঃ ॥২০৩ 
মন্ত্রাণি লর্বাণি চ সদৃদ্ধিজন্তয 

নির্দেশকর্তৃণি ভবস্তি তস্য । 
যঃ সাধয়ে প্রোক্তবিধানবিজ্ঞো 

মন্ত্রাভিপৃজ্যঃ স তু শম্তৃব স্তাৎ ॥২০৪ 

মন্ত্রং ত্রিনেত্রং জুহুযাণ হুতাশে 

যে! বিল্বপত্রৈঘ্বত-ছুগ্ধমি শ্রৈঃ। 
। +ন ক আর 7৮ ৮ পিল? শি শিীশিস্স ০৮ আপি পিছ লা লোপা 

| হে দ্বিজেন্দ্রগণ ৃ যিনি শন্তু-কথিত ও প্রসিদ্ধ অজ 

বিধান বিধি অনুসারে পালন করেন, তিনি সাক্ষাৎ 

শিবলোক প্রাপ্ত হন এবং ইহলোকেও তিনি শিবের 

ম্যায় স্থপূজ্য হন।২০৩ 

নির্দেশক সমস্ত মন্ত্র সেই সদ্দ্বিজের আযয়ম্বাধীন হয়। 

কথিত বিধান-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইয়া যিনি সাধন করেন, 

তিনি শস্তুর ন্যায় মন্ত্রাভিপূজ্য হন ২০৪ 
যিনি ঘৃত ও হুগ্ধমিশ্রিত বিল্বপত্রে দ্বারা অগ্নিতে 

রুদ্রমন্ত্রে আহুতি প্রদান করেশ, তিনি মৃত্যুকে নিবারিত 

করিয়। ধরাধামে শ্রীপ্রাণ্ত হন এবং পরে শিবলোক 
প্রাপ্ত হন।২০৫ 

পঞ্চভাগ, যড় জাত, পঞ্চেন্্র, পঞ্চবারুণ এবং ষড় জাতি 

জপ করিয়৷ সর্বপাপমুস্ত হয়।২০৬ 
রুদ্রশান্তি-বিধি বর্ণন সমাপ্ত । 

॥ অনস্তর তড়াগাদি প্রতিষ্ঠাবিধি বণিত হইতেছে ॥ 
অনন্তর শুভ ভড়াগাঁদি বিধি সম্যগরূপে বলিব--যাহা 

দ্বারা সেই তড়াগাদির প্রতিষ্ঠা হয়।২৯৭ 

অধর্ধয-শান্তু 

নিহত্য মৃত্যুং শ্রিয়মেতি ধাক্র্যাং 
প্রাপ্পোতি পশ্চাচ্ছিবলোকমেষ ॥২৩৫ 

পঞ্চভাগঞ্চ ষড়জাতং পঞ্চেন্দ্রং পঞ্চবারুণমূ্। 
ষড়জাতিঞ্চ জপিত্বা তু সর্বপাঁপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২০৬ 

ইতি রুদ্রেশাস্তিবিধিঃ | 

'অথ তড়াগাদিপ্রতিষ্ঠাবিধিঃ ॥ 

অথাতঃ সম্প্রবঙ্ষ্যামি তড়াগাদিবিধিং শুভম্। 
কৃতেন যেন তেষাং তু প্রতিষ্ঠা সম্প্রজায়তে ॥২০৭ 
অস্মন্নামস্য তাতেন পৃচ্ছতি বঘুপুঙ্গবে। 
তড়াগাছ্যুতৎসবে প্রোক্তে৷ বিধিঃ সোহয়ং 

প্রকীতিতঃ ॥২০৮ 

দীঘিকান্ু তড়াগেষু সন্গিহতান্ যো বিধিঃ | 
তং বদ সম্যগ. দশরথস্তয পুচ্ছতঃ ॥২০৯ 

তম্ঝাচ্চ শ্রুসতবান্ শক্তি, শুশ্রাবাতঃ পরাশরঃ | 

তৎুপ্রসাদেন তণ্প্রোক্তো যো বিধিঃ 
সম্প্রচক্ষ্যতে ॥ ২১০ 

| এইহেতু রামের পিতা রঘুপুলব দশরথ তড়াগাদি 
৷ উৎ্সব-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি (বশিষ্ঠদেব ) 

। সে সম্বন্ধে যে বিধি বলিয়াছেন, আমি সেই বিধি কীর্তন 
করিতেছি। দীঘিকা, তড়াগ ও পুক্ষরিণী প্রর্ভৃতিতে যে 
বিখি গ্রহণীয়_ তাঁত! বশিষ্ঠদেব জি্ঞাস্থ দশরথের 
নিকট বলিয়াছিলেন 1২০৮-৯ 

তাহা হইতে ( বশিষ্ঠদেব হইতে) শক্তি মুমি শ্রবণ 
করেন, অতঃপর মহামুনি পরাশর তাহা হইতে শ্রবণ 

করেন। এক্ষণে যে বিধি বলিতেছি, তীহা! পরাঁশর- 

প্রোক্ত এবং তাহারই অনুগ্রহ লব্ধ ।২১০ 

তড়াগাদি ও জলাশয়ের নিকটস্থ খাত (বা কৃত্রিম 

জলাশয়) সমূহের যে পধ্যস্ত দেবোদদেশ্টে উৎসর্গ 

করা না হয়, সে পধ্যস্ত তাহা! পরকীয় জলাশয় এবং 

তাহাতে আানাদি ক্রিয়ার অধিকার জন্মে না ।২১১! 
যে জলাশয়ে দেবগণের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, নরগণ 

সেই জলে পূজা করিবে না। যে জলাশয়ে দেখগণের 
প্রতিষ্ঠা হয় নাই, সেই জল পানীয় নহে ।২১২ 



রহ পরীশর-স্মৃতি: 

তড়াগাদিনিপানানাং যাবন্নোতসর্জনং কৃতম্। 
তাবত্ব প্রকীয়ং তু স্নানাদদীনামনর্থকম্ ॥২১১ 
অপ্রতিষ্ঠিতদেবানাং ন কার্ধ্যং পুজনং নরৈঃ | 
অপ্রতিষ্ঠিতখাতানামপেয়ং তোয়মুচ্যতে ॥২১২ 
তছুৎসর্গঃ প্রকরতব্যো নিজবিস্তানুসারতঃ | 
বিস্তশাঠ্যং প্রহেয়ং স্থাদদিত্যুবাচ পরাশরঃ ॥২১৩ 
তদ্বিধিজ্ঞঃ শুচিঃ শাস্তো ব্রাহ্মণে। ধর্মরৃদ্ধয়ে | 
তদর্থং বরণীয়োহসৌ চতুভিব্রর্ণহ্ধাণৈঃ সহ ॥২১৪ 
আচাধ্যস্তত্র কর্তব্যঃ পুতধর্মবিবৃদ্ধয়ে | 
বিপর্দীতমতির্ধঃ স্তাততৎরুতং কর্ম নিষ্কলম্ ॥২১৫ 

তড়াগপালিপৃষ্টঠে তু মগ্ডপং তত্র কারয়ে | 
পূর্বোত্তরপ্লাবে দেশে শুচিঃ স্বস্থঃ সমাহিতঃ ॥২১৬ 

চতুরঅং চতুদ্বীরং দশহস্তপ্রমাণকম্ । 
স্বামিহস্ত প্রমাণেন তোরণানি চ কারয়ে ॥২১৭ 
৬৮. ০ শিপশপিশস্জ। পলাশ শাপপিমপীশি | পাশ ০৮০ 

নিজ বিস্তামুসারে মেই জলাশয় দেবোদেশ্যে উৎসর্গ 

করিবে । পরাশর বলিয়াছেন-"জলাশয়ের উতসর্গকাধ্যে 

বিত্তশাঠ্য বিশেষভাবে পরিত্যাগ করিবে ।২১৩ 
এ জলাশয়-কর্তা ধর্মবৃদ্ধির জগ্য চারিজন ব্রাহ্মণের 

সহিত জলাশয়োগুসর্গবিধিজ্ঞ, শুচি ও শাস্ত ব্রাঙ্মণকে 

বরণ করিবে ।২১৪ 

পৃরতধর্মবৃদ্ধির জন্য বৃত ব্রাহ্মণগণ হইতে একজনকে 

'আচার্য্রূপে কল্পনা করিবে । পূর্বোক্ত বিধির বিপরীত- 

মতিসম্পন্ন ব্যক্তির কৃত সমস্ত কর্মই নিচ্ষল হয়।২১৫ 

সেই তড়াগাদির প্রীন্তদেশে মণ্ডপ প্রস্তুত করাইবে, 
শুচি, স্বস্থ ও সমাহিত-চিত্ত হইয়া পূর্ব ও উত্তরদিকে 
ঈষন্লিনস্থানে সেই মগুপ চতুর ( চতুক্ষোণ ) ও চতুদ্বণর 
সমম্থিত করিবে এবং তাহাতে ক্রিয়াকর্তার হস্তের 

প্রমানানুসারে দশহস্ত-প্রমীণ চাঁরটি তোরণ করাঁইবে। 

চতুর্দিকে নানাবর্ণসমন্থিত বিবিধ পতাকা এবং 

২৯৫ 

পাতকা বিবিধাঃ কার্ধ্যা নানাবর্ণাই সমস্ততঃ। 
শুভপল্লবসংযুক্তা দ্বারেষু কলসাঃ স্বৃতাঃ ॥২১৮ 

যথাবর্ণং যথাকাষ্ঠং যথাকার্য্যং প্রমাঁণতঃ 
তথ' যুপান্ প্রবঙ্ষ্যামি বর্ণানাং হিতকাম্যন্তা ॥২১৯ 
পালাশে। ব্রাঙ্গণঃ প্রোক্তো ম্যশ্োধো ১ স্মৃতঃ 

বৈশ্বো বৈশ্যাস্ত যৃপঃ ১ ॥২২০ 
শিরঃ প্রমাণে বিপ্রস্ত আকণং ক্ষত্রিয়হ্/ চ। 
উরঃপ্রমাণে৷ বৈশ্বাস্ত শৃদ্রম্ত নাভিমাত্রকঃ ॥২২১ 
বেদিকাপাদমূলে তু যৃপস্তত্র নিখন্যতে । 
যুপস্তয দক্ষিণে ভাগে তোরণং তত্র কারয়ে ॥২২২ 

ব্রহ্গস্থানঞ্চ তন্মধ্যে অক্টে৷ ভাগাঃ প্রকীতিতাঃ। 
তেষামুন্তরতঃ মোমং কুবেরং কুবিদঙ্গ তম্ ॥২২৩ 
ধনদং ধন্বনাগেতি ঈশাবান্যেতি শঙ্করম্ | 
আকৃঞ্জেনেত্যাদিমন্ত্রেশ্চ ম্বৈঃ ম্বৈঃ কল্গ্যাস্তথ! 

গ্রহাঃ ॥২২৪ 

যূপ নির্মীণ করাইবে। ব্রাঙ্ীণের মস্তক-প্রমাণ, ক্ষত্রিয়ের 
কণ্ট-প্রমীণ, বৈশ্যের বক্ষঃপ্রমাণ এবং শুপ্রের নাভিপ্রমাণ 
যুপকাষ্ঠ হইবে ।২১৬২২১ 

বেদিকার পাঁদমুলে যুপ প্রোথিত করিবে। যুপের 
দক্ষিণভাগে তোরণ করাইবে। বেদিকার মধ্যস্থলে 

 ব্রন্মস্থাপনের স্থান আট ভাগ করিবে, সেই আট ভাগের 
উত্তরদিকে “কুবিদঙ্গতম্” ইত্যাদি মন্ত্রে সৌম-দেবতাকে, 

“্ধন্বনাগা” ইত্যাদি মন্ত্রে ধনদাতা কুবেরকে, “ঈশাৰান্ত” 

ইত্যাদি মন্ত্রে শঙ্করকে, “আকুষেেণ” ইত্যাদি স্ব স্ব 

মন্ত্র দ্বারা সুরধ্যাদি নবগ্রহকে, পত্রাতারমিন্দ্রং” ইত্যাদি 

মন্ত্রে ইন্দ্র, “আগ্মিং দূতং” ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্রি, “আমিঃ পথই” 
ইত্যাদি মন্ত্রে যম, “তদ্বিষ্ণোঃ” ইত্যাদি মন্ে বিষু। প্নমঃ 
সুতেতি” মন্ত্রে নৈধতি, “সপ্তর্য়স্ত” ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তধষি 
এবং “বরুণন্যোতুস্তনমসি” ইত্যাদি মন্ত্রে বরণদেবতাকে 

পূজা করিবে । এইরূপে মন্ত্রোক্ত ভ্বাবিংশতি শ্থানে 

শুভপল্লবযুস্ত কলস ঘ্বারসমূুহে স্থাপন করিবে। যে পৃথক্ পৃথগভাঁবে পৃজা করিবে।২২২-২২৬ 

বর্ণের, যে কাটের, যে প্রমাণের ও 'যৈরূপভাবে যুপকাষ্ঠ। 
করিতে হইবে, অতঃপর চতুর্বরণের হিত কামনায় সেই 
যৃপকাণ্ঠ-সন্বন্ধে বলিব। ব্রাক্ষণ পলাশকান্ঠ, ক্ষত্রিয় 
বটকাষ্ঠ, বৈশ্ট) বিশ্বকান্ঠ ও শূত্র উদুম্বরকাষ্ঠ দ্বারা 

“ইমং মে” ইত্যাদি “ত্ব্ঃ” ইত্যাদি, “সত্ব” ইত্যাদি 

“্তন্বায়ামি” ইত্যাদি, “্উদুত্তমং ইত্যাদি, “সমুক্দেখসি” 

ইত্যাদি, “লমুক্্” ইত্যাদি” পত্রীন্” ইত্যাদি, প্দমুজান্ 

ইত্যাদি এবং *মিষীন্” ইত্যাদি এই দশটি বাকখম্ত্রে 



২৪৬ 

ব্রাতারমিন্দ্রমিতীন্্রমগ্রিং দূতঞ্চ পাবকম্। 
অগ্রিঃ পৃথুরিত্যাদি ধর্মরাজং ছিজোত্তমঃ ॥২২৫ 
তদ্বিষ্টোরিতি বৈ বিষণ নমঃ সৃতেতি নৈর্খতিমৃ। 
সপ্তর্ষয়স্ত ইত্যাদি মন্ত্রৈঃ সপ্ত খষীংস্তথা ॥২২৬ 
বরুণস্যোতস্তনমসি বরুণঞ্চ প্রপূজয়েৎ। 
এবং দ্বাবিংশতিস্থানানি মন্ত্রোক্তানি পৃথক্ 

পৃথক ॥২২৭ 

ইমং মে, তৃম্নঃ, সত্নস্তত্বায়ামি হ্যদুত্তমম | 
সমুদ্রোহসি সমুদ্রেতি ত্রীন্ সমুদ্রান নিমীনপি ॥২২৮ 

দশভির্বারুণৈর্মান্ত্েরাহুতীনাং শতদ্বয়ম্। 
শতমর্ধ শতং বাপি বিংশত্যফ্টোত্তরং শতম্ ॥২২৯ 
গোসহজ্রং শতং বাপি শতাধ বা প্রদীয়তে। 

অলাভে চৈব গাং দগ্যাদেকামপি পয়স্থিনীমূ ॥২৩০ 
অরোগাং বসসংযুক্তাং স্রূপাং ভূষণান্সিতামৃ। 

সৌবর্ণ। রাজতাস্তায্রাঃ কাংস্যাঃ নীসাশ্চ 
শক্তিতঃ ॥২৩১ 

শত, অর্ধশত (( পঞ্চাশ), বিংশতি বা অফৌত্তরশত 

আনুতি দিবে ২২৭-২৯ 

সহত্র, শত বা অর্ধশত গে প্রদীন করিবে । গো 
সংগ্রহ করিতে না পারিলে (উল্লিখিতসংখ্যক) রোগশূন্যা 
বতসযুক্তা, স্রূপা, ও অলঙ্কতা! একটি পয়স্বিনী গো দান 

করিবে 1 শক্তি অনুসারে স্বর্ণ, রজত, তাত্র, কাংস্য ও 

সীসক দ্বার মম, কুস্তীর প্রভৃতি নানাগ্রকার জলচর 

প্রাণী নির্মাণ করাইবে। অগ্নলিকোণে অবস্থিত বন্সবদ্ধ গে। 

ও বসকে জল-মধ্য দিয়া বায়ুকোণাভিমুখে চালনা 

করিবে। হে ছ্বিজগণ! যত্ুপূর্বক ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট 
করিয়! বন্তরযুগগল, মুদ্রা ও ছত্রাদি ভক্তি-সহকারে দান 
কয়িবে। এবং অন্যান বিপ্রগণকে সঙ্তষ্ট করিয়া বিবিধ 
দ্রব্য দান করিবে ।২৩০-৩৪ 

শক্তি অনুসারে সুবণ দ্বার! পুরুষাকৃতি মুতি নির্মাণ 
করাইয়! তসংযুক্ত শব্য। দান করিবে এবং আসন ও 

প্রশস্ত পাত্র নিবেদন করিবে। তারপর পূর্তফলাকাঙকী 

আর্ধা-শান্ 

মৎস্থা। নক্রাদয়ঃ কার্য বিবিধাবত বৃত্তর়ঃ | 
গোঁ-বহুসৌ বন্ত্রবন্ধৌ চ আগ্নেষ্যাং দিশি 

ংস্থিতৌ। ২৩২ 
বায়ব্যাভিমুখৌ তত্র কারয়েদ্ বারিমধ্যতঃ। 
বন্ধযুগ্রানি বিপ্রেভ্যে। মুদ্রিক।-ছত্রিকাদয়ঃ ॥২৩৩ 

ভক্ত্য। চৈতাঃ প্রদাতব্যাঃ প্রসা্ যত্বতে দ্বিজাঃ 

বিপ্রান্ সন্তোষ্য দেয়ানি দানানি বিবিধান্যপি ॥২৩৪ 

হেমপুরুষসংযুক্তাং শয্যাং দগ্যাচ্চ শক্তিতঃ। 
আপসনানি প্রশস্তানি ভাজনানি নিবেদয়ে ॥২৩৫ 

এততপ্রদক্ষিণীকৃত্য স্বাত্মনা চ বিপশ্চিতঃ | 
প্রসাদযেদ্ দ্বিজান্ সর্বান্ বাঞ্ছন্ পুর িলং নরঃ ॥২৩৬ 

কৃতাঞ্জলিপুটো তৃত্বা বিপ্রাণামগ্রতঃ স্থিতঃ। 
ব্রয়াদেবং, ভবস্তোহত্র সর্বে বিপ্রবপুরধ রাঃ ॥২৩৭ 
তে যুয়ং তারয়ধ্বং মাং সংসারার্ণবতো ছিজাঃ | 
আগতাঃ সম পুণ্যেন পূর্ত কর্মপ্রনাধকাঃ ॥২৩৮ 

কুর্মশ্চ মকরশ্চৈব লৌব্স্তত্র কারয়ে। 
মীনাশ্চ রাসভা শ্চৈব তাত্রা দছু'রকাঃ স্মৃতাঃ ॥২৩৯ 

ব্যক্তি জলাশয় প্রদক্ষিণ করিয়া সকল বিদ্বদব্াঙ্মণগণের 
 প্রসন্নতা বিধান করিবে ।২৩৫-৩৬ 

“আমার পুণ্যবশতঃ পূর্তকর্ষের প্রসাধনের জন্য বিপ্র- 

শরীরধারী আপনারা সকলে এখানে আগমন করিয়াছেন । 

হে দ্বিজগণ! আপনারা আমকে সংসারসমুদ্র হইতে 

পরিত্রাণ করুন”, বিপ্রগণের সম্মুধে অবস্থান করত 
কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ বলিবে ।২১৩৭-২৩৮ 

স্থবর্ণময় কুর্ণ ও মকর এবং তাম্রময় মতস্য, রাসভ 

ও ভেক প্রস্তুত করাইবে ।২৩৯ 

সীসক দারা জলহস্তী ও গোসাপ প্রস্তুত করাঁইবে। 
শক্তি অনুসারে অন্যান্য জলজন্তুও নির্মাণ করাইবে ।২৪০ 

বিদ্বদব্রাহ্মণ দ্বারা প্রতিষ্ঠাবিধানানুসারে পুণ্য ও প্রশস্ত 
৷ বাপী, কূপ ও তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা কার্ধ্য করাইবে।২৪১ 

মানব স্বাভাবিক শাঠ্য বর্জনপুর্বক তড়াগাদি খনন 
করাইয়। চতুর্দশ ইন্দ্র যাবত স্বর্গে ক্রীড়া! করে। তড়াগাদি 
সমন্ত খাত জলাশয়ে যে ব্যক্তি ভক্কিসহকারে এই 



বৃহত পরাশর-স্তিঃ 

জলকুঞ্জর-গোধাশ্চ সৈলাস্তত্র প্রকল্পয়ে। 
অন্যেইপি জলজান্তত্র শক্তিতস্তান্ প্রকল্পয়েৎ ॥২৪০ 

ইমং পুণ্যং প্রশস্ত তড়াগাদদিবিধিং নরঃ | 
বাগী-কুপ-তড়াগাদৌ কারয়েছু ব্রাহ্মণৈবুধেঃ ॥২৪১ 
খাতযিত্বা' তড়াগাদি ম্বভাবাচ্ছাঠ্যবজিতঃ | 
মানবঃ ক্রীড়তি স্বর্গে যাবদিন্্রাশ্চতুর্দশ ॥২৪২ 
এতদ্বিধানং বিদধাতি ভক্তযা 

খাতেষু সর্বেষু তড়াগকেষু। 
সোহমুত্র কামৈ? পরিপুর্ণদেহো 

ভূঙ্ক্তে ধরিব্র্যামিহ সর্বভোগান্ ॥২৪৩ 

বদন্তি কেচিদ্ বরুণস্ত লোকে 
প্রয়াতি ভোগান্ বরুণস্ ভূঙ্ক্তে। 

ভুক্ত] চিরং তত্র পুনর্ধ রিত্র্যাং 
নরেন্রতামেতি পরাশরোক্তিঃ ॥২৪৪ 

ইতি তড়াগাদিপ্রতিষ্ঠাবিধি? ॥ 
শা শী পিসি একাজ সব ৪৪৮৭ পিপি শী ০ শপ 

বিধানামুসারে প্রতিষ্ঠা কার্য করে, সে এই পৃথিবীতে এবং 
পরলোকে সমস্ত কামনীর সহিত পরিপূর্ণদেহ লাভ করিয়া 
সর্বপ্রকার অভীষ্ট ভোগ্যবস্ত্ব ভোগ করে ।২৪২-৪৩ 

কেহ কেহ বলেন, সেই ব্যক্তি বরণলোকে গমন : 

করে এবং বরুণদেবতার ভোগ্য ভোজন করে। বহুকাল | 
বরণলৌকে ভোগ করার পর ধরাঁধামে রাজত্ব প্রাপ্ত 

হয়_ইহ] পরাঁশর বলেন 1২৪৪ 

তড়াগাপ্দি প্রতিষ্ঠা-বিধি সমাপ্ত । 

অনন্তর লক্ষহোমবিথি বণিত হইতেছে। 
হে দ্বিজেন্দ্রগণ! অনস্তর পুশ্য লক্ষহোমবিধি এবং : 

তপর কোটিহোমবিধি বিশেষভাবে বলিব, 
এই উক্তি হইতে তাহা শ্রবণ করুন ।২৪৫ 

পূর্বে পিতামহ স্বয়স্তু ইহা আমার পিতাঁকে বলিয়া- 
ছিলেন। এই পাপনাশনবিধি বিশেষভাবে বলিব, 

আপনারা শ্রবণ করুন ।২৪৬ 

ইহুলোকে যেখানে যে সকল ব্রাহ্মণ ভূমি বা মণ্ডপ 
করাইয়! থাকেন, সেখানে যে যে সমিধ্ যে যে মন্ত্র এবং 
অন্য যাছ। প্রয়োজনীয় হয়, ততসম্বন্ধে বলিব ।২৪৭ 

আমার 

২৭ 

| অথ লক্ষ-হোমবিধিঃ ॥ 
_ অথাতঃ সম্প্রবঙ্ষ্যামি দ্বিজেন্জ্রাঃ শ্রা়তামিতঃ। 

লক্ষহোমবিধিং পুণ্যং কোটিহোমবিধিং ততঃ 1২৪৫ 
বয়স্ত্যমুবাচ প্রাগম্মত্তাতং পিতামহঃ। 
তমিমং সম্প্রবঙ্ষ্যামি শ্রায়তাং পাপনাশনঘ্ ॥২৪৬ 

যে চেহ ব্রাহ্মণাঃ কার্ধ্যা ভূমিবা ধত্র মগুপমৃ। 
সমিপো যাশ্চ যে মন্ত্রী অন্চ্চ তত্র যন্তবেশ ॥২৪৭ 

লক্ষহোমমিমং বিপ্রাঃ কথ্যমানং নিবোধত | 
যুগ্মাশ্চ খতিজঃ কার্ধ্যা ব্রাহ্মণ যে বিপশ্চিতঃ ॥২৪৮ 

নিয়ম ব্রতসম্পন্নাঃ সহিতাঃ পাথিবেন তু। 
নিত্যং জপরতা যে চ নিঘোজাস্তাদৃশ! দ্বিজাঃ ॥২৪৯ 
কন্দ-মূল-ফলাহারা দধি-ক্ষীরাশিনোহপি চ। 
প্রাগ্ুদীচ্যাং সমে দেশে স্থপ্ডিলং যত্র কারয়ে ॥২৫০ 
তত্র বেদীং প্রকুর্বাত পঞ্চহস্ত প্রমাণিকাম্। 
দক্ষিণোত্তর আয়ামে ভ্রিংশত্ত  পুর্বপশ্চিমে ॥২৫১ ॥২৫১ 

হে বিপ্রগণ! আমার কক্ষ্যমান্ ন্ এই লক্ষহে লক্ষহোম- 

বিধি শ্রবণ করুন--এই অনুষ্ঠানে যে সকল বিদ্বব্রাঙ্ষণ 
যুগ্ন যুগ্মভাবে খত্বিক্ হইবেন, তাহাদের গুণাবলি 

। বলিব ।২৪৮ 

যে সকল দ্বিজ নিয়মব্রতসম্পন্ন, জাগতিক বিধির 

' সহিত সন্বন্বযুক্ত ও নিত্য জপরত সেই দ্িজগণকে এই 

অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিবে এবং যাহারা কন্দ, মুল, ফল, 
দধি ও ক্ষীরভোজী, তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবে। 

। পৃর্বোত্তরকোণস্থ সমতল-ভূমিতে যেখানে মগ্ডপ করাইবে, 
সেইস্থানে পাঁচহাত পরিমিত বেদী নির্মাণ করিবে। 

| দক্ষিণ-উত্তর দিকে দৈর্ঘ্যে ব্রিশহাত এবং পূর্ব ও পশ্চিমে 
৷ দৈর্ধ্য বিশহাত হইবে। একবিংশতিঅঙ্গুলি-পরিমিত 
৷ কুগু খনন করিবে; হিরণ্য ও বিবিধ রদ্ব সেই কুণডে 
স্থাপন করিবে। তছুপরি বালুক! স্থাপন করিয়া মেই 

| স্থানে অগ্নি পু্থালিত করিবে। পূর্বদিকে নক্ষত্রের সহিত 
| গ্রহসমূহকে অর্চনা করিবে এবং অবদানবিধি অনুসারে 

স্থালীপাক অর্পণ করিবে । আজ্যভাগ দ্বারা আন্তি 

প্রদান করিয়া নি্গলিখিত দেবগণ উদ্দেশ্য নয়টি আহুতি 



২৮ 
কুণ্ডানি খনিতব্যানি অঙ্গুলান্তেকবিংশতিঃ | 

নির্বাপয়েদ্বিরণ্যঞ্চ রত্বানি বিবিধানি চ ॥২৫২ 

দিকতোপরি দাতব্য। তন্রাপ্যগ্রিং সমিন্ধয়ে | 

গ্রহাংশ্চৈব সনক্ষত্রান্ দিশি প্রাচ্যাং সমর্চয়ে ॥২৫৩ 

অব্দানবিধানেন স্থালীপাকং সমর্পয়েৎ। 
আজ্যভাগান্থৃতীহুত্বা নবান্ত্যা! চ হোমযে ॥২৫৪ 

অগ্নিং সোমং তথা! সূর্য্যং বিষণ চৈব প্রজাপতিম্। 
বিশ্বেদেবান্ মহেন্দরঞ্চ মিত্রং স্িউকৃতং তথা ॥২৫৫ 

দধি-মধু-ঘ্বতাক্তানাং সমিধাং চৈব যাজ্ভিকাঃ | 
হোময়েচ্চ সহত্রং তু মান্ত্রেশ্চৈব যথাক্রমমূ ॥২৫৬ 
চতুবিংশতিরগায়ন্্্যা মানস্তোকেতি ষটু তথা । 
ত্রিংশদ্ গ্রহাদিমন্ত্ৈশ্চ চত্বারশ্চৈব বৈষ্কবৈঃ ॥২৫৭ 
কুম্বা গৈ হুয়াৎ পঞ্চ বিকিরেদ্ বাথ যোড়শ। 
জুহুয়ান্দশসহআণি জাতবেদস ইত্যুচা ॥২৫৮ 
তথা পঞ্চনহত্রা ণি জ্যাদিজ্্রদৈবতৈঃ | 
হতে শতপহজে তু অভিষেকং বিধাপয়েৎ ॥২৫৯ 

দ্বারা হোম করিবে। যথা--অগ্সি, সোম, সৃ্ধ্য, বিষ, 
প্রজাপতি, বিশ্বেদেব, মহেন্দ্র, মিত্র ও স্থিউকত। যাজ্ঞিকগণ 

যথাক্রমে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দধি, মধু ও ঘৃতীক্ত সমিধ, 

বার সহআ্র হোম করিবে । গায়ত্রী” দ্বারা চতুবিংশতি, 
“মানস্তোকে” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ছয়, গ্রহমন্ত্র দ্বারা 

ত্রিংশত। বিষুমন্ত্র দ্বারা চার এবং কুম্মাগু-মন্ত্র দ্বারা 

পীচবার হোম করিবে অথবা ষোড়শবার বিকীরণ 

(হোম) করিবে । “জাতবেদসে” ইত্যাদি মন্তরদ্ধারা দশসহত 
হোম করিবে ।২৪৯-৫৮ 

ইন্্রদেবতা৷ সম্ববন্ধীয়-মন্ত্রার৷ পঞ্চহত্র হোম করিবে । 

লক্ষ হোম সমাপ্ত হইলে অভিষেক করিবে ।২৫৯ 

পুণ্যাভিষেকে যে মন্ত্র কথিত হইয়াছে, সেই মন্ত্রে 
অভিষেক করিলে শুভ হয়। অনন্তর সর্বোষধি সমাযুক্ত, 
নানারত্ব-বিভূধিত ও হিরণ্যসহিত বেড়শ মাঙ্গলিক কুস্তস্ 

আধ্য-শাস্র 

পুণ্যাভিষেকে যতপ্রোক্তং তণ্প্রদায় শুভং ভবে । 

অথ ষোড়শভিঃ কুস্তৈঃ সহিরখ্যৈঃ সমঙ্গলৈঃ ॥২৬০ 
নর্বৌষধিসমাযুকৈর্নানারস্তরবিভূষিতৈঃ। 
অভিষেকং ততঃ কুর্ঘ্যাৎ ন্নানমন্্ৈরথোচিতৈঃ ॥২৬১ 

সমাণ্ডে তু ততস্তম্মিন্ প্রধান দক্ষিণাঃ ম্মৃতাঃ। 
গজা-হশ্বরথ-মানানি ভূমিং বন্ত্রযুগানি চ ॥২৬২ 
অন্নঞ্চ গোশতং হেম খাত্বিজাং চৈব দক্ষিণা । 

রষেণৈকাদশেনাথ দাতব্য। দশ ধেনবঃ ॥২৬৩ 

স্বশক্ত্যাতঃ প্রদা তব্যং বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েছ | 
এবং কৃতে তু বশুকিঞ্চিদ্ গ্রহগীড়াসমুস্তবমূ ॥২৬৪ 

ভৌমমাকাশগং বাপি অরিষ্টং যচ্চ জায়তে। 
তগুসর্ধং লক্ষহোমেন প্রশমং যাতি নিশ্চিতঘূ ॥২৬৫ 

শান্তি9বতি পুষ্টিশ্চ বলং তেজঃ গ্রবর্ধতে | 

রষ্টির্ভবতি রাষ্ট্রে চ সর্বোপদ্রবসংক্ষযনঠ ॥২৬১ 

ইতি লক্ষহোমবিধিঃ | 

জল দ্বারা যথোচিত শ্নানমন্ত্রে অভিষেক করিবে। 

২৬০-৬১ 

তৎপর সেই অভিষেক-কর্ম সমাপ্ত হইলে দক্ষিণা 

দিবে। দক্ষিণাদানে নিঙ্গোক্ত প্রব্সমূহ প্রধান বলিয়া 
কথিত হইয়াছে। গজ, অশ্বযুক্ত রথ, যান, ভূমি, বন্তরযুগল, 
অন্ন, এক শত গো, হেম ও একা দশটি বুষের সহিত দশটি 
ধেনু ধত্বিগগণকে দক্ষিণ! প্রদান করিবে। স্থীয় শক্তি 

অনুসারে দক্ষিণা প্রদান করিবে, বিত্তশাঠ্য করিবে না। 
এই প্রকারে হোম করিলে যাহা কিছু গ্রহপীড়া জন্মে, ভূমি 
ও আকাশ-সম্বন্ধীয় উপদ্রব উপস্থিত হয় এবং অগুভলক্ষণ 

প্রকাশ পায়, তৎসমন্তই লক্ষহোম দ্বারা নিশ্চিতভাবে 

প্রশমিত হয়, শান্তি ও পুঠি হয়, বল ও তেজ; বর্ধিত 
হয়, সর্বোপদ্রব বিনষ্ট হয় এবং রাজ্যে সুবৃষ্টি হয়।২৬২-৬৬ 

লক্ষহোমবিধি-বর্ণন সমাণ্ত। 



বৃহ পরাশর-্ৃতিঃ 

অথ কোিহে1মবিধিঃ 
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি কোটিহোমবিধিং দ্বিজাঃ | 
আয়তামাদরেণৈষঃ সর্বকামফল প্রদঃ ॥২৬৭ 

সানুষ্ঠান। দ্দিজাঃ প্রোক্তা খত্বিজো যাগকর্মণি। 
বিধিজ্ঞাশ্চৈব মন্পজ্ঞাঃ স্বদ্বারনিরতাশ্চ যে ॥২৬৮ 
বরণীয়! বিশেষেণ গ্রহ্যাগক্রিয়াবিদঃ | 

একাঙ্গবিকলো বিপ্রো ধন-ধান্যাপহারকঃ ॥২৬৯ 

সর্বাঙ্গবিকলো! যস্ত বজমানং হিনস্তি সঃ। 

তল্মা্ড সর্বপ্রযতত্বেন বেদাঙ্গবিধিকোবিদাঃ ॥২৭০ 

প্রকর্তব্য বিশেষেণ গ্রহযজ্ঞবিদে! দ্বিজাঃ। 
কার্ধ)শ্চৈব প্রযতেন গ্রহযজ্ঞশ্চ বৈ দ্বিজৈঃ ॥২৭১ 
অধ্যেতা টচৰ মন্ত্রাণাম্ুচামস্টোত্তরং শতম্। 

স এব খত্বিগ, বিজ্ঞেষঃ সর্বকামফল প্রদঃ ॥২৭২ 

অনন্তর কোটিহৌমবিধি বণিত হইতেছে । 
হে ছ্বিজগণ! 'অনম্তর কোটিহোমবিধি বিশেষতঃ 

সর্বকীমফলগ্রদ এই বিধি সমাদরের সহিত শ্রবণ, 
করুন । যাঁগকর্মে যে সকল দ্বিজ দ্বিজোচিত অনুষ্ঠানশীল, 

বিধিজদ্ধ, মন্ত্রজ্,। ম্বদারনিরত ও বিশেষরূপে গ্রহযাগ- 

ক্রিয়াভিজ্, সেইরূপ দ্বিজগণকে বরণ করিবে । একাঙজ- 

বিকল বিপ্রকে গ্রহধজ্ঞে বরণ করিলে যন্জ্কর্তীর ধনধান্যা 

অপহৃত হয়, আগ সবাঙ্গবিকল বিপ্রী বৃত হইলে 

যজমানকে বিনস্ট করে। সেই হেতু বেদাঙ্-বিধিজ্ঞ 

বিদ্বদ্গণকে ও বিশেষরূপে গ্রহযাগাভিজ্ঞগণকে সব্বপ্রধতে 

খত্বিগ রূপে বরণ করা কতব্য ।২৬৭-৭১ 

অফ্টোত্তরশতবেদমন্ত্রের যিনি অধ্যেতা, ভ্াহাকেই 

সর্বকামফলপ্রদ খত্বিক জাঁনিবে। মুক্মুহু প্রণিপাঁত 
করিয়া যত্বপূর্বক সেই খত্বিক্ গ্রহগণ, নাগগণ, স্থরগণ ও 
নরেশ্বরগণকে আবাহন করিবে । যেরূপ কৃতন্প ব্যক্তি 

সৌহার্দ নষ্ট করে, সেইরূপ এই প্রকারে বথাবিধি 
গ্রহযাগ করিলে গ্রহপীড়-সমুদ্ভূত যে সকল দুঃখ তঙ্সমস্তই 
বিনষ্ট হয় ।২৭১-৭৪ 

আহুতি, দক্ষিণা ও ফলদ্বারা ঘত্বপূর্ক কৃত 
২ | 

ািতাশি 

২১৯ 

আবাহনীয়ো যত্বেন প্রণিপত্য মুহরমনঃ | 
গ্রহাঃ ফলন্ত নাগাশ্চ ম্ুরাশ্চৈব নরেশ্বরাঃ ॥২৭৩ 
এবং কৃতে তু য কিঞ্চি€ গ্রহগীড়াসমুগ্তবম্ | 
ততুপর্বং নাশয়েদ্ ছুঃখং কৃতত্বঃ সৌহৃদং যথা ॥২৭৪ 
অন্মাচ্ছতগুণঃ প্রোক্তঃ কোটিহোষঃ স্বয়ন্তুবা | 
আহুতীভিঃ প্রযত্বেন দক্ষিণাভিঃ'ফলেন চ ॥২৭৫ 

পুর্ববদ্ গ্রহদেবানামাবাহন-বিসর্জনে | 
হোমমন্ত্রাস্ত এবোক্তাঃ স্ানং দানং ততৈব চ ॥২৭৬ 
মণ্ডপন্ত চ বেগ্াশ্চ বিশেষঞ্চ নিবোধত | 
কোটিহোমে চতুর্্তং চতুরহস্তায়তং পুনঃ ॥২৭৭ 
ঘোনিবক্ত,দ্বয়োপেতং তদপ্যান্ুস্ত্িমেখলম্ । 
দ্যঙ্থুলেনোচ্ছি তা কার্ধ্যা প্রথম! মেখল। বুধৈঃ ॥২৭৮ 
্র্যঙ্কুলৈরুদ্ধৃত তত্বদ্ দ্বিতীয়া মেখলা স্মৃতা । 
উচ্ছায়ে মেখলা যা! তু তৃতীয়! চতুরহ্ুলা ॥২৭৯ 

কোটিহোম ইহা! হইতে শত গুণশ্রেষ্ঠ_ইহা স্বয়স্তু বলিয়া- 
ছেন। গ্রহদেবগণের আবাহন ও বিসর্জন পূর্বের ন্যায় 
করিবে। হোমমন্্, সান ও দান _সমস্তই পূর্বব ।২৭৫-৭৬ 

কোটিহোমে মণ্ডপ ও বেদীর বিশেষ বিধি অবগত 
হও। চতুহস্তপরিমিত দৈর্ঘ্য ও চতুহস্তপরিমিত প্রস্থ 
জানিবে। মণ্ডপ ও বেদী ভ্রিমেখলাবিশিষ ও যোমি- 
বক্ত-্বয়যুক্ত হইবে। প্রথমা মেখল| ছুই অঙ্গুলি পরিমাণ 
উন্নত করিবে, দ্বিতীয়া মেখলা তাহা হইতে দুই অঙ্গুলি 

উদ্ধত করিবে এবং তৃতীয়া মেখলা চতুরঙ্গুল-পরিমণ উন্নত 
করিবে। পূর্ব ছুইটি হইতে ইহার বিস্তার দ্ধযঙগুল প্রশস্ত । 
ছয় ও সাত অঙ্গুলিবিস্তুত অর্ধহন্ত-পরিমিত যোনি হইবে। 

মধ্যস্থলে কৃর্মপৃষ্ট-সদৃশ উদ্ধৃত ও পার্খে অঙ্গুলি-পরিমিত 

উন্নত হইবে। গজোষ্ঠ-সদৃশ ও দীর্ঘছিত্রসংযুক্ত যোনি 
নির্মাণ করিবে । সকল কুণ্ডেই এইরূপ যোনি-লক্ষণ কথিত 

হইয়াছে । সকলম্ছলেই মেখলার উপরে অশ্বখপত্রতুল্য 
যোনি জানিবে ।২৭৭-৮২ 

কোটিহোৌমে অর্ধহত্তচতুষ্টয় বেদী হইবে এবং 
তাহা চতুক্ষোণযুস্ত ও বিপ্রত্রয়-বেস্তিত হইবে। 
পূর্বোক্ত বিপ্র-প্রমীণ বেদিক। উন্নত করিবে । তহুপন্র 



২১৪ বাধ্য-শাস্ 

্যকুলস্ত্রে বিস্তারঃ পুর্বয়োরেব শস্যতে | রাত্রিসুক্তঞ্চ সৌরঞ্চ পাবমানং তু মঙ্গলমূ। 
বিতন্তিমাত্র৷ যোনিঃ স্তা ষট-সপ্তীঙ্গুলবিস্তৃতা ॥২৮০ পর্বতে বহব্চঃ শান্তিং পাবমানমুদ্ড্মুখম্ ॥২৮৮ 

কুর্মপৃষ্ঠোদ্ধতা৷ মধ্যে পার্শ্তশ্চাঙ্গুলোচ্ছিতা | সুক্তং রৌদ্রঞ্চ সৌম্যঞ্চ কুত্াণ্ুং শাস্তিমেব চ। 
গজোষসদৃশা তথদায়ামচ্ছিদ্রসংযুতা! ॥২৮১ পাঠয়েদ্ক্ষিণে দ্বারে যূর্বেদিনমুত্তমমূ ॥২৮৯ 

এতৎসর্বেষু কুণ্ডেু যোনিলক্ষণমীরিতম্। সৌঁপর্ণমথ বৈরাজমাগ্নেয়ীং রুদ্রসংহিতাম্ | 

মেখলোপরি সর্বত্র অশ্বপত্রসন্নিভা ॥২৮২ পঞ্চভিঃ সপ্তভিরবাথ হোমঃ কাধ্যশ্চ পুর্বব ॥২৯০ 

বেদী চ কোটিহোমে স্তাদ্ বিতস্তীনাং চতুষ্টয়মূ । ন্বানে দানে চ যে মন্ত্রাস্ত এব দ্বিজসতমাঃ | 
চতুরআা সম! তদ্বড ত্রিভিবিপ্রৈঃ সমারু তা ॥২৮৩ জ্যেষ্টনাম তথা শাস্তিং ছন্দোগঃ পশ্চিমে 

বিপ্রপ্রমাণং পুবোক্তং বেদিকায়াস্তথোচ্ছ.যঃ জপেশ ॥২৯১ 

ততঃ ষোড়শহস্তঃ স্াম্মগুপশ্চ চতুমুখঃ ॥২৮৪ স্ববিধানং তথা শাস্তিমথবোৌভ্রতো জপ । 

পুর্বদ্বারেহপি সংস্থাপ্য বহব্চং বেদপারগম্। বমোধণরাবিধানং তু লক্ষহোমবদিষ্যতে ॥ 

যজুর্বেদং তথা যায্যে পশ্চিমে সামবেদিনম্ ॥২৮৫ অনেন বিধিনা যশ্চ গ্রহপুজাং সমাচরেও ॥২৯২ 

অধর্ববেদিনং তথতুত্তরে স্থাপয়েদ্ বুধ | র সর্বান্ কামানবাপ্পোতি ততো বিষুপুরং ব্রজেৎ | 

অফ তু হোমকাঃ কার্ধ্যা বেদ-বেদাঙ্গবেদিনঃ ॥২৮৬ ! যঃ পঠেশ শুণুয়াদ্ বাপি গ্রহযাগমিমং নরঃ ॥২৯৩ 

এবং দ্বাদশবিপ্রাণাং বন্ত্রমাল্যানুলেপনৈঃ । সর্বপাপবিনিমুক্তঃ স গচ্ছেদ্ বৈষ্বং পদম্। 

পুর্বব পুজনং কৃত্বা সর্বাভরণভূষণৈঃ ॥২৮৭ ূ অশ্বমেধসহত্রঞ্চ দশ চাফ্টো চ ধর্মবিণ ॥২৯৪ 

ম ৮৯ ৯৯ ৯৪ ৯৬৮7 ৮৩৩ শী পিস ০7 শািীসপ শ  শি আ৯১ আপা পা ৮ 

তু থর বিশিষ্ট যোড়শহস্ত-পরিমিত মণ্ডপ করিবে । : সামবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পশ্চিমদারে শ্রেষ্ট পামবেদোক্ত শাস্তিমন্ 

পূর্বধারে খগবেদজ্ঞ, দক্ষিণঘারে যজুর্বেদজ্ঞ, পশ্চিম-: পাঠ করিবেন। উত্তরদ্বারে অথর্ববেদজ্ঞ ব্রাঙ্ধণ অথর্ব- 

দ্বারে সাঁমবেদজ্ঞ ও উত্তরদ্ারে অথর্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ! বেদোক্ত শান্তিম্ত্র পাঠ করিবেন। লক্ষহোমে যেরূপ 

স্বাপন করিবে । বেদ-বেদাঙ্গপারগ আটজন ব্রাঙ্গণ ূ বন্ুধারাদানের বিধান উক্ত হইয়াছে, কোটিহোমেও 

হোতৃপদে স্থাপন করিবে ।২৮৩-৮৬ _ সেইরূপ বস্ত্রধারা দাঁন করিবে । এই বিধি অনুসারে ধিনি 

বন্ত, মাল্য, অনুলেপন ও সর্বপ্রকার ভূষণাভরণ দ্বারা গ্রহপুজা করেন, তিনি সমস্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত হন এবং 

দ্বাদশজন বিপ্রকে পূর্বের গ্যায় পুজা করিবে । অনন্তর | দেহান্তে বিষু্লোকে গমন করেন। যে ব্যক্তি এই গ্রহ- 

ূর্ব্রাবস্থিত খগ বেদজ্জ ব্রাহ্মণ রাত্রিসুক্ত, সৌরসূক্ত, ; যাগের কথা পাঠ করে বা শ্রবণ করে, গে সরপাপ 
মঙ্গলকর-পাঁবমানীসুক্ত ও অন্যপাবমানী শাস্তিমন্ত্র পাঠ হইতে বিযুক্ত হইয়া বিদুপদ প্রাপ্ত হয়। ধর্ণবিদ্ 

করিবেন। দক্ষিণ*্ৰারাবস্থিত উত্তম বভূর্বেদন্ রৌদ্রসুক্ত। ; ব্যক্তি সহত্র, দশ বা অস্ট অশ্বমেধযজ্ত করিয়া যে 

সৌম্যসৃক্ত ও কুগ্াপু-শীন্তিমন্ত্র পাঠ করিবেন |২৮৭-৮৮ 1 ফল প্রাপ্ত হয়, কোটিহোম হইতে সেই ফল লাভ 

সৌবর্ণ, বৈরাজ, আগ্নেয়ী ও কুদ্রসংহিত! অবলগ্বন | হয়। সহত্র ব্রহ্মহত্যা, অকুদ ভ্রপহত্যা'জনিত পাপ 

করিয়া পাঁচ বা লাতটি মন্ত্র দ্বারা পূর্বের ম্যায় হোম কোটিহোম করিলে বিনষ্ট হয়-_ইহা স্বপ্নং ত্রক্ষা 

করিবে ২৮৯ বলিয়াছেন ।২৯০-৯৫ 

হে দ্বিজপত্তমগণ! ন্লানে ও দানে যেযে মন্ত্র যেন্বপতি কোটিহোম করে, তাহার পিতামহাদি 

উল্লিখিত আছে, সেই সেই মন্ত্র এইস্থলে পাঠ করিবে । বদি মহাঁপাপকর্ণ-হেতু নরকবাপী হইয়া থাকে, তাহা 
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কত্বা য ফলমাপ্পোতি কোটিহোমাত্বদক্সতে। 
ব্রদ্মহত্যাসহআণি জগহত্যাবুণদানি চ। 
নশ্যান্তি কোটিহোমেন স্বয়্তুবচনং যথা ॥২৯৫ 
প্রপেদিরে যেইন্য পিতামহাগ্াঃ 

শ্বভ্রাণি পাপেন গরীয়স! তান্। 
উদ্ধৃত্য নাকং স নয়েছি সর্বান্ 

যঃ কোটিহোমং নৃপতিঃ করোতি ॥২৯৬ 
রাষ্ট্রং মনোবাঞ্ছিতবৃষ্টিযুক্তং 

ধাশ্যৈশ্চ রত পশুভিঃ সমেতম্। 
নিদ্বন্ত্-নীরোগ-মদস্য তস্য 

ঘো লক্ষকোটিহবনং বিদধ্যাৎ ॥২৯৭ 
যো লক্ষকোটিং বিদধাতি ভূতৃৎ 

তদ্বন্নরো লক্ষশতং জুহোতি। 
প্রত্যব্দমাপ্পোতি স দীর্ঘমাযু- 

ভূঙ্ক্তে সপত্বান্ বিজয়ী ধরিত্রীম্ ॥২৯৮ 
যে! ব্রহ্মঘাতী গুরুদারগামী 

গ্রামাদিদাহাদ প্রুবপাপযুক্তঃ | 

পাপৈরশেধৈঃ পুরুযো বিমুক্তঃ 

স কোটিহোমাদ্ বিবুধস্বমেতি ॥২৯৯ 
চাদ আজ ও জপ ০৯. ০১ পা শপ পি 

করিয়া তাহাদের সকলকে স্বর্গে লইয়া যায়।২৯৬ 

যিনি লক্ষ বা কোটিহোম করেন, সেই নিঘন্ৰ, 

নীরোগ ও হ্ান্িত রাজার রাজ্য ধান্য, রত ও পশু 
সমস্থিত এবং মনো বাঞ্ছিত রৃষ্টিযুদ্ত হয় ।২৯৭ 

যে রাজা লক্ষ বা কোটিহোম করে এবং সেইরূপ যে 

নর শত ও লক্ষহোম করে, সে প্রতিবর্ষে দীর্ঘায়ু 
প্রাপ্ত হয়, শক্রগণকে পরাজিত করে এবং পৃথিবী 
ভোগ করে ।২৯৮ 

যে ব্যক্তি ব্রহ্ষঘাতী, গুরুদারাভিগামী এবং 
গ্রামা্ি দাহ করার জন্য নিশ্চিতরূপে পীপযুক্ত, সেই 
ব্যক্তি কোটিহোম করিলে অশেষপাপমুস্ত হইয়া দেবস্ব 
প্রীপ্ত হয় ।২৯৯ 

লেইহেতু ভূপতিগণ বৃষ্টি, প্রজামগ্ডলীর সৌখ্য, বল, 

তম্মাত্বদা ভূপতযো বিদধ্যু- 
রৃষ্টিং প্রজাসৌখ্যবলস্ত পুষ্ট 

আয়,€প্রবৃদ্ধ্য বিজয়ায় কীত্যৈ 
লক্ষাদিহোমং গ্রহযাগমেতম্ ॥৩০০ 

ইতি কোটিহোমবিধিঃ | 

॥ অথ পুত্রার্থং পুরুষসূক্তবিধানম্ ॥ 

অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি বিধিং পাবনমুভ্তমধূ্ | 

অন্মতাতপ্রতীতোহয়ং রঘুপৌত্রম্ত ধীমতঃ ॥৩০১ 
অনপত্যস্থ পুত্রার্থমকরোদ্ বৈভাগ্ডিকঃ স্বয়মূ। 
সহত্রশীর্ষসূক্তন্ বিধানং চরুপাককৃৎড ॥৩০২ 

ঘৈর্ষৈনূ' পৈঃ কতং পুবমন্যৈরপি দ্বিজোত্বমৈঃ | 
উপাসিতানি সপ্তক্ত্যা শ্রোত্রিয়ৈঃ ূ 

শ্রুতিপারগৈঃ ॥৩০৩ 

আত্মবিস্ভিনিরাহারৈ? শ্রোতিভির্মন্ত্রবিত্তমৈ2 | 
সিধ্যস্তি সর্বমন্ত্রাণি বিধিবিদ্তিদ্বিজোতমৈঃ ॥৩০৪ 

ক্রিয়মাণাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ সিধ্যন্তি ব্রতচারিভিঃ | 
ন পাঠীন্ন ধনা স্নানাদাত্মনঃ প্রতিপাদনাত্ ॥৩০৫ 

পুটি ও আয়ুবৃদ্ধির জন্য এবং বিজয় ও কীত্তির জন্য 
লক্ষারদি হোমযুক্ত এই গ্রহ্যাগ করিবেন 1৩০০ 

কোটিহোম-বিধি বর্ণন সমান । 

অনন্তর পুত্রার্থে পুরুষহৃক্ত-বিধি বণিত হইতেছে। 

অনস্তর অন্য একটি উত্তম পবিত্র বিধি বিশেষভাবে 
বলিব। এই বিধি আমার তাত রঘুপৌত্র ধীমান 
দশরথের নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন 1৩০১ 

অপত্যহীন দৃশরথের পুত্রের জন্য বিভাগুক-পুত্র 
খয্যশুজ স্বয়ং সহতশীর্যাদিনৃক্ডের বিধানে চরুপাক 
করিয়াছিলেন ।৩০২ 

পূর্বে নৃপগণ, ছ্বিজোত্তমগণ, শ্রোত্রিয়গণ শ্রুতি" 
পারগগণ,.নিরাহারী আত্মততবভরগণ, শ্ৌতিগণ, মন্তরবিদ্- 
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প্রাক্তনা কর্মণঃ পুংসাং সর্বাঃ সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ | 
শুরুপক্ষে শুভে বারে শুভনক্ষত্রগোচরে ॥৩০৬ 

দ্বাদশ্যাং পুব্রেকামে যশ্চরুং কুরবাত বৈষ্ণবমূ। 
দম্পত্যোরুপবালঃ স্তাদেকাদশ্যাং স্বরালয়ে ॥৩০৭ 

খগ.ভিঃ ষোড়শভিঃ সম্যগর্চযিত্বা জনার্দনম্ | 
চর পুরুষসুক্তেন শ্রপয়ে পুত্রকাম্যয়া ॥৩০৮ 

প্রাপধ,য়াদ্ বৈষ্ণবং পুত্রং চিরায়,ঃ সন্ততিক্ষমমূ ॥৩০৯ 
দ্বাদশ্টাং দ্বাদশ চরূন্ বিধিবন্িরপেদ্দ্বিজঃ | 
যঃ করোতি মহাযাগং বিষুলোকং স গচ্ছতি ॥৩১০ 

ভুড়াজ্যং বিধিবৎ, প্রর্বস্বগ.ভিঃ যোড়শভিস্তথ | 
সমিধোহশ্বর্থবৃক্ষস্থ হুত্বাজ্যং জুুয়াৎ পুনঃ ॥৩১১ 
উপস্থানং ততঃ কৃর্য্যাদ্ ধ্যাত্বা তু মধুসুদনম্। 

হবিহোমং ততঃ কৃত দগ্যাৎ পঞ্চ ঘৃতাহুতীঃ ॥৩১২ 

কামপ্রদং নমস্কৃত্য নাবী নায়ারণং পতিম্। 
সম্প্রাশ্য চ হবিঃশেষং বসেল্পঘাশনী গৃহে ॥৩১৩ 

গণ ও বিধিজ্ঞ দ্বিজোত্তমগণ ভক্তি-সহকারে যাহা 

উপাসনা করিয়াছেন এবং যাহ দ্বারা তাহাদের সর্বমন্ত 

সিদ্ধ হইয়াছে ।৩০৩-৪ 

যাহ। দ্বারা ব্রতাঁচারিগণের ক্রিয়মাণ সকল ক্রিয়া সিদ্ধ 

হয়। তদব্যতীত বেদপাঠ, ধন, স্নান ও আত্মপ্রতিপাদন 

হইতে সেই সিদ্ধি লাভ হয় না। প্রীক্তন কর্ম হইতে 

পুরুষের সকল ক্রিয়া সিদ্ধ হয়। শুক্রপক্ষে শুভবাঁরে 
শুভনক্ষত্রযৌগে  দ্বীদশীতিথিতে পুব্রকীমনা করিয়া 
ধিনি বিষু৯বিষয়ক চরু পাঁক করেন, তিনি সপতীক 
একাদশীতিথিতে দেবালয়ে উপবাস করিবেন ।৩০৫-৭ 

পুরুষসূত্তস্থ ষোড়শ মন্ত্র দ্বারা জনার্দনকে বিশেষ 

ভাবে অর্চনা করিয়া পুত্র-কামনায় পুরুষসূক্ত-মন্ত্র দ্বারা 
চরুপাঁক করিবে ।৩০৮ 

পূর্বোস্তরূপে পুরুষসূক্ত বিধানে চরুপাক করিয়া 
তদ্দ্বার! শ্রীবিষুুহোম করিলে সন্ততিক্ষম (সন্তানধারা 
রক্ষা করিতে যিনি সমর্থ_তাদুশপুত্র ), চিরায়ু ও বিষু- 
ভক্তিপরায়ণ পুত্র লাভ হয়। দ্বাদশীতিথিতে বিধি 

অনুসারে দবাদশভাগ চকু প্রস্তুত করিবে। পূর্বোক্ত বিধি 
অন্পসারে ষোড়শ মন্ত্র দ্বারা আজ্যাহুতি প্রদান করিয়া 

আর্য্য-শাঙ্গ 

ততঃ কৃত্বা। ইদং কর্ম কর্তব্যং দ্বিজতর্পণম্ । 
রজযন্ত্রীযু নিবর্তেত যাব্দগর্ভং ন বিন্দতি ॥৩১৪ 

অসূতা মৃতপুত্র। বা যা চ কন্যাঃ প্রসূয়তে। 
ক্ষিপ্রং সা জনয়ে€ পুত্রং পরাশরবচো যথা ॥৩১৫ 

হোমান্তে দক্ষিণাং দগ্যাদ্ গৃহং বাসস্তথ৷ তিলান্। 
ভূমিং হিরণ্যং রত্ানি যথা সম্ভবমেব বা ॥৩১৬ 
ঘঃ সিদ্ধমন্ত্রঃ মততং দ্বিজেন্দ্রঃ 

সম্পূজ্য বিষুং বিধিব€ স্থৃতার্থী। 
ইমং বিধানং বিদধাতি সম্যক 

স পুত্রমাশ্োতি হরেঃ প্রসাদাৎ ॥৩১৭ 

॥ ইতি পুত্রার্থং পুরুষসূক্তবিধানস্ । 
অথ শান্তিবিধিঃ ॥ 

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি গ্রহমন্ত্রীধিদেবতমু | 
আর্ধং ছন্দশ্চ যজ্ঞানাহ কর্ম স্যাৎ সফলং 

কৃতম্ ॥৩১৮ 

যিনি মহীযাগ করেন, তিনি বিষুজলৌকে গমন করেন। 
অশ্বথবুক্ষের সমিধ্ 'মাহুতি প্রদান করিয়! পুনরায় 

আজ্যাহুতি প্রদান করিবে । তশ্ুপর মধুসুদনকে ধ্যান 

করিয়া তাহার উপাসনা করিবে। ঘ্বৃতহোম করিয়া 

তশপর পীচটি ঘুতাভুতি দিবে । নারীগণ অভীম্টফলদায়ক 
জগণত্পতি নারায়ণকে নমস্কীর করিয়া হবিঃশেষ 

প্রাশনানন্ত্ গৃহে বাঁ করিবে । তদনস্তর দ্বিজ তর্পণ 

করিবে। যে সকল স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি হইয়াছে এবং 

যে স্ত্রী গর্ভলাঁভ করে নাই, প্রসব করে নাই, মৃতগুতরা 

কিংবা কম্যাপুসব করিয়াছে, সেই স্ত্রী শীঘ্রই পুত্রের জম্ম 
দান করিবে__-ইহা পরাঁশর মুনি বলিয়াছেন। হোমাস্তে 

' গৃহ, বন্ধ, তিল, ভূমি, ভিরণা,রডু, অথবা! যথাসম্ভব দক্ষিণ! 
' দিবে । যে পুত্রার্থী দ্বিজ বিধি অনুসারে মন্্রসিদ্ধ হইয়া 
সতত শ্রীবিষুণর পুজা করত এই বিধান অনুসারে কার্য 
করে, সেই ব্যক্তি শ্রীহরির প্রসাঁদে নিশ্চিতরূপে পুত্র 
লাভ করে ।৩০৯-১৭ 

পুর্রার্থ পুরুষসূক্ত-বিধান বর্ণন সমাপ্ত । 

অনন্তর শান্তিবিধি বধিত হইতেছে । 
অনস্তর গ্রহমন্ত্রের অধিদেবতা, খধি ও ছন?ঃ বিশেষ- 
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আকৃঞ্চেনেতি মন্ত্রেহম্মিন্ দৈবত্যং সবিতা মহ । 
ধষিহিরণ্যন্ত,পাখ্যকিষ্ট,প ছন্দ: প্রকীতিতম্ ॥৩১৯ 
আপ্যায়স্বেতি সোমাহত্র দৈবতং গৌতমো মুনিঃ | 
গায়ন্রীচ্ছন্দ উদ্দিষ্টং বিনিয়োগো যথেপ্নিতম্ ॥৩২০ 
অগ্রিমূর্ধেতি মন্ত্রোহত্র দৈবতং ভৌম উচ্যতে। 
বিরূপাক্ষো মুনিধামান্ ছন্দো গায়ত্রমিষ্যতে ॥৩২১ 
উদ্বুধ্যস্বেতি মন্স্ত বুধশ্চৈব তু দৈবতমৃ। 
মুনিবূ্ধণ্চ মন্ততব্যস্্িষ্প, ছন্দঃ প্রকীতিতম্ ॥৩২২ 
রৃহম্পতে অতীত্যত্র দেবতাপি বৃহস্পতিঃ। 
আর্ধং গৎস্মদোহন্তেতি ছন্দক্থিষ্ট,প. 

প্রকীতিতম্ ॥৬২৩ 
শুক্রঃ শুশুকেতি হীত্যাত্র শুক্র ইত্যধিদৈবতমৃ। 
শুক্রম্যাপি তথার্ষঞ্চ বিরাট্ ছন্দঃ প্রকীতিতমূ ॥৩২3 

শন্মো দেবীতি চৈত্যত্র শনির্দৈবতমুচ্যতে | 
সিন্ধুর্নাম ধমিবিদ্বান্ ছন্দে! গাযত্রমুচ্যতে ॥৩২৫ 

কাণ্ডাৎ কাণগ্ডাদিতি রাহুর্দৈবতং হি তদ্ুচ্যতে। 
ধামি; প্রজাপতিঃ প্রোক্তোইনুষ্ট,প. ছন্দঃ 

প্রকীতিতঘ্ ॥৩২৬ 

ভাঁবে বলিব-যাঁহা জাঁনিলে কৃত কর্ণ সফল হয়। ূ 

কেতৃং কৃথমিতি প্রোন্জং দৈবতং কেতৃবেব হি। 
মধুচ্ছন্দল আর্ধঞ্চ গায়ত্রং ছন্দ এব হি ॥৩২৭ 

স্যোন! পৃথিবীতি মন্রস্ত ক্বন্দশ্চ দেবতা স্মৃত| | 
আর্ষ মেধাতিথিশ্চাত্র স্বয়ন্তু'বতং পরমূ ॥৩২৮ 
ভর্গাখ্যশ্চ মুনিশ্চাত্র রৃহতীচ্ছন্দ উচ্যতে । 
ইন্দ্রকুৎসেতি দৈবত্যং ইন্দ্র এব স্মৃতো বুধৈঃ ॥৩২৯ 

আর্ষং কুগুসম্য চামুত্র ব্রিষ্ট,প ছন্দঃ প্রকীতিতম্। 
যম্মিন্ বৃক্ষেতি বা হাত্র ঘমে। বৈ দেবতা পরা ॥৩৩০ 

ধষিস্ত কৃগুলোম! চ ত্রিষ্ট,প. ছন্দঃ স্মরেদ বুধঃ। 
ব্রহ্মজজ্ঞানমিত্যত্র কালো বৈ দৈবতং মহ ॥৩৩১ 

মুনিধর্মতনুর্নাম ব্রিষ্ট,প. ছন্দোহভিধীয়তে | 
আয়াতমিতি চ হান্যাং চিত্রগুপ্তস্ত দৈবতম্ ॥৩৩২ 

আর্ং তু বামদেবোহস্য ত্রিষ্ট,পন্দো বুধৈর্মতমূ। 
অগ্নিং দূতমিতি হ্থস্যামগ্রির্বে দেবতা স্মৃতা ॥৩৩৩ 
আধং মেধাতিথির্নাম ছন্দে! গায়ত্রমেব হি। 
অপ্ল, মে সোম ইত্যত্র সোমং বে দেবতং 

স্মরে ॥৩৩৪ 
মেধাতিথিরিহাপ্যার্যমনুষ্ট,প ছন্দ উচ্যতে । 
পুরুষসূক্তস্ত দৈবত্যং পুরুষ এব মতং বুধৈঃ ॥৩৩৫ 

স্কন্দ দেবতা, মেধাতিথি খষি, স্বয়স্তু দেবতা; এইমস্ত্রে 
“আকুষ্জেন” ইত্যাদি মন্ত্রে সবিতা দেবতা, হিরণ্য উপ- | ভর্গ খষি ও বৃহতী ছন্দঃ- ইহাঁও উক্ত আছে। ইন্দ্র 
নামক খধি, ও ত্রিমট,প্ ছন্দঃ কীন্তিত হইয়াছে ।৩১৮-১৯ | কুসা” ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্র দেবতা, কুৎস খষি ও ত্তিষ্টপ. 

“আপ্যায়ন” ইত্যাদি মন্ত্রে মোম দেবতা, গৌতম [ ছন্দঃ। “্যস্মিন বৃক্ষ” ইত্যাদি মন্ত্রে যম দেবতা, কুগুলৌমা 

ধরি, গায়ত্রী ছন্দ; যথেপ্সিত উচ্ছেশ্টে ইহার বিনিয়োগ । ] খষি ও ত্রিম্ট,প. ছন্দঃ | “ব্রক্মজজ্ঞানম্” ইত্যাদি মঙ্ত্রে 
“অগ্নিমূখিঁ” ইত্যাদি মন্ত্রে ভৌম দেবতা, বিরূপাক্ষ খষি |কাল দেবতা, ধর্মতমুনামক খষি ও ত্রিষ্টুপ, ছন্দঃ। 
ও গায়ত্রী ছন্দঃ। “উদ্বুধাস্থ” ইত্যাদি মন্ত্রে বুধ দেবতা, 
বুধ ধষি ও ্িষ্ট,প্ ছন্দঃ। “বৃহস্পতে অতি” ইত্যাদি 
মন্ত্রে বৃহস্পতি দেবতা, গুৎস্াদ ধষি ও ত্রিষ্ট,প্ ছন্দঃ। 
“শুরু শুশুক” ইত্যাদি মন্ত্রে শুক্র দেবতা, শুক্র খষি, 

বিরাট ছন্দঃ | “শন্গো দেবী?” ইত্যাদি মন্ত্রে শনি দেবতা, 

সিন্ধু খবি, গায়ত্রী ছন্দ; | “কাণ্ড কাওাত ইত্যাদি মন্ত্রে 
রা দেবতা, প্রজাপতি খষি, অনুষ্ট,প. ছন্দঃ।৩২৭ ২৬ 

“কেতুং কৃথ্ন্” ইত্যাদি মন্ত্রে কেডু দেবতা, মধুচ্ছন্দা 

খষি ও গায়ত্রী ছন্দঃ। “ন্যোনা পৃথিবী” ইত্যাদি মন্ত্রে 

“আয়াত ইতাদি মন্ত্রে চিত্রগুগু দেবতা, বামদের খষি 
ও ্রিষ্টপ, ছন্দঃ। “তগ্মিং দূতং” ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি 
দেবতা, মেধাতিথি খধষি ও গায়ত্রী ছন্দঃ। “অপন্থ্ 

সোম” ইত্যাদি মন্ত্রে সোম দেবতা, মেধাতিথি 
খষি ও অনুষ্টপ. ছন্দঃ| পুরুষসুক্তমন্ত্রের পুরুষই 
পেবতা-ইহা পণ্ডিতগণের অভিমত। “ভূমি 
পৃথিব্যন্তরিক্ষম” ইত্যাদি মন্ত্রে ক্ষিতি দেবতা, 
শীতাতপ খধি ও অনুষ্টুপ, ছন্দ; এইমস্ত্রে নারায়ণ 
খষি ও অনুষ্টপ, ছন্দও দেখা যায়। -ইন্দায়েজ্জে! 
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ভূষি-পৃথিব্যস্তরিক্ষমিত্যত্র দৈবতং ক্ষিতিঃ। জাতবেদস ইত্যন্ত্র জাতবেদাস্ত দৈবতয্ 
খষিঃ শাতাতপো হাত্র ছন্দশ্চানুষ্ট,বৃচ্যতে ॥৩৩৬ কাশ্থযপ্থার্ষমত্রাপি ছন্দস্িষ্ট,প্ প্রকীতিতম্ 1৩৪৪ 
আর্ধং নারায়ণস্তেহ ছন্দশ্চানুষ্ট,বিত্যপি | অনোনিযুস্তিরিত্যন্মিন্ বায়ুদৈবতমুচ্যতে | 
ইন্্রায়েন্দ্রো মরুত্বতে মরুত্বান্ দৈবতং মহত ॥৩৩৭ আর্যমন্্ বসি্টস্ত অনুষট,প. ছন্দ উচ্যতে ॥৩৪৫ 
আর্ধং তু কাশ্যপস্যেহ গায়ন্ত্রং ছন্দ এব হি। নমঃ প্রকাশদৈবত্যং যুনিপ্রোক্তং প্রজাপতিঃ | 
মরুত্বস্তমিতি হত্র স্থরেন্দ্রো দেবতা মতা ॥৩৩৮ ছন্দো গায়ত্রমিত্যুক্তং বিনিয়োগো যথেপ্লিতম্ ॥৩৪৬ 
অন্রাপি কশ্মপস্থার্ং গায়ত্রং ছন্দ এব হি। এষো উধেতি চাপ্যত্র অশ্িনৌ দৈবতে স্মরে । 
উত্তানপর্ণ ইত্যত্র ইন্ড্রো দৈবতমুচ্যতে ॥৩৩৯ প্রক্কথশ্চার্ষমত্রাপি গায়ন্রং ছন্দ উত্তমম্ ॥৩৪৭ 

আধং এ চাত্রোকমনুট,প্ ছন্দ ইত্যপি | মরুতো যস্য হি ক্ষযে মরুদদৈবতমূচ্যতে। 
প্রজাপতে হাত হাত্র দেবতা 6 প্রজাপতিঃ ॥৩৪ ০ গৌতমঞ্চ মুনিং বিদ্ধি ছন্দশ্চ প্রথম মুনে ॥৩৪৮ 

হিরণ্যগর্ভস্তার্ষং তু ত্রিষ্ট,প্ ছন্দো মতং বুধৈঃ। 
আয়ং গৌরিতি চৈবাত্র দেবতা ফণিনো মতা ॥৩৪১ 
সর্পরাজো মুনিস্তব্র গায়ত্রং ছন্দ উচ্যতে। 
এব ব্রক্গা খত্বিজ ইতি ব্রহ্মদেবোহধিদৈবতমূ। বেদোক্তমর্থং প্রদদাতি সম্যক্ 
ধরিবৈ বামদেবোহত্র গায়ত্রং ছন্দ ইষ্যতে ॥৩৪২ সর্বং ফলং কর্তৃরিহাপামুত্র /৩৪৯ 
আতুন ইন্রত্রহং সুরেন্দ্র সগণেশ্বরঃ | যো লক্ষহোমং যদি কোটিহোমং 
তথার্ষং বামদেবস্ গায়ত্রং ছন্দ ইত্যপি 1৩৪৩ রাজ৷ বিদধ্যা প্রতিবর্ষমেকম্ । 

ছন্দস্তথার্ষং সহ দৈবতেন 

জ্বাত্ব! দ্বিজো ঘঃ কুরুতে বিধানম্। 

মরুত্বতে” ইত্যাদি মন্ত্রে মকত্বান দেবতা কাশ্যপ খষি | দৈবতাং” ইত্যাদি মন্ত্রে দেবতা ও খবি প্রজাপতি, গায়ত্রী 
গায়ত্রী ছন্দঃ। “মকত্বস্তং, ইত্যাদি মন্ত্রে সুরেন্দ্র দেবতা, | ছন্দঃ এবং যথেপ্লিত কর্ধে ইহার বিনিয়োগ | “এষো 
কাশ্বপ খষি ও গায়ত্রী ছন্দঃ। “উত্তানপর্ণ” ইত্যাদি । উষ্বেতি” ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গিনীকুমারদঘয় দেবতা, 
মন্ত্রে ইন্দ্র দেবতা, সাম্য খষি ও অনুষ্ট,প, ছন্দঃ। | প্রন্প্ খবি ও গায়ত্রী ছন্দঃ। “মরুতো যস্য হি ক্ষয়ে” 
“প্রজাপতে” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রজাপতি দেবতা, হিরণাগর্ভ ইত্যাদি মন্ত্রে মরু দেবতা, গৌতম খধি ও প্রথম 
খাবি ও ব্রিষ্টপ, ছন্দঃ। “আয়ং গৌঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে ফণী ছন্নঃ-_ইহাই হইল মন্ত্রের খধি, দেবতা ও ছন্দের 
দেবতা, সর্পরাঁজ খষি ও গায়ত্রী ছন্দঃ| «এষ রক্ষা খত্বিজ” পরিচয় ।১২৭-৪৮ 
ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রদ্ধ অধিদেবতা, বামদের খষি ও গায়ত্রী যে দ্বিজ ছন্দঃ, খধি ও দেবতার সহিত পূর্বোস্ত 
ছন্দঃ | “আতুন ইন্দবৃত্রহম্” ইত্যাদি মন্ত্রে সগণেশ্বর বিধান জানিয়। উত্ত যাগের অন্মষ্ঠান করে এবং বেদোক্ত 
সুরেন্দ্র দেবতা, বামদেব খবি ও গায়ত্রী ছন্দ: । “্জাত- অর্থ প্রদান করে, তাহার ইহলোকে ও পরলোকে সকল 
বেদস” ইত্যাদি মন্ত্রে জাতবেদাঃ দেবতা, কাশ্াপ খষি ও প্রকার ফললাভ হয়।৩৪৯ 
ব্রি, ছন্দঃ | “অনোনিযুদ্তিঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে বাধ. যেরাজা প্রতিবসর একবার করিয়া লক্ষ বা কোটি 
দেবতা, বশিষ্ঠ খষি ও অনুষটুপ, ছন্দ: “নমঃ প্রকাশ হোম করে, সেই রাজার রাজ্যে হুবষি, বিজয়, সুক্ষ 



বৃহ পরাশর-স্মতিঃ 

রাষ্ট্রে স্ুরুষ্টিবিজয়ঃ হুভক্ষ্য- 
মরোগত স্তাৎ স্ুকৃতন্থয বুদ্ধিঃ ॥৩৫০ 

ভবস্তি পুত্রাঃ শুভবংশরদ্ধয 
দীর্ঘায়ুষো৷ রাজহিতা ধরিত্র্যামূ। 

আরোগ্য ও স্থকার্ধ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীতে | মান্, শক্রমধ্যে বিজয়ী ও রাজ্যমধ্যে রবি এবং চন্্তুল্য 
শুভবংশবৃদ্ধির জন্য দার্ধাযুঃ, রাঁজ-হিতপরায়ণ, স্থকীতি- | 

২১৫ 

স্ুকীতিমন্তে। জয়িতোহপি রাজ্যে 
প্রতাপবস্তেো! রবি-চন্ত্রতুল্যাঃ ॥৩৫১ 

ইতি বৃহণ্পরাশরীরে ধর্মশান্ত্রে শাস্তিবিধির্নাম 
একাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

প্রতাপশালী বহুপুত্র জন্মলাভ করে ।৩৫০-৫১ 

বৃহত্পরাশরীয় ধর্মশান্ত্রে শাস্তিবিধিনীমক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত 

দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ 

অথ রাজধর্মবর্ণনম্ 

অথাতো নুপতেধ মং বক্ষ)ণামি হিতকা ম্যয়] | 
পরাশরাচ্ছূতং বির! বক্ষ্যমাণং নিবোধত ॥৯ 

ভূতৃদ্ ভূমৌ পারো দেবঃ পুজ্যোহসৌ পরদেববু। 
স বিধাতাপি সর্বস্য রক্ষিতা শাপিতা চ নঃ ॥২ 

ইন্্রা-হগ্রি-ষম-বিভ্তেশানলেশ-মাতরিশ্বনঃ | 
শীতাংশুস্তীব্রভাসশ্চ ব্রহ্মাদয়ো হস্জন্ন পম্ ॥৩ 

নৃপো বেধা নৃপঃ শন্তুর্মপোহকো বিষ্টরশ্রবাঃ । 
দাতা হর্তা নৃপঃ কতা নৃণাং কর্মানুসারতঃ ॥৪ 

দ্বাদগ অধ্যায় 

অনন্তর রাজধর্ম বণিত হইতেছে । 
হে বিপ্রগণ! জগত্তর হিত-কামনীয় পরাশর হইতে 

শত বক্ষযমাণ নৃপতি-ধর্ণ বলিব, তাহ! শবণ কর।১ 
রাজা পৃথিবীতে পরমদেবতীম্বরূপ এবং এ রাজা 

শ্রেষ্ঠ দেবতার গ্যাঁয় পৃজনীয়। সেই রাজা প্রজা - 
মণ্ডলীর বিধান, রক্ষণ ও শাসনকর্তা ।২ 

ইন্দ্র, অগ্রি, যম, কৃবের, অনলেশ, বায়ু, চন সূর্য্য ও 
রক্ষা! প্রভৃতি দেবগণ রাজাকে স্থজন করিয়াছেন । 

নাহক্ষদ্ যদি রাজনং নাপি দণ্ডং ব্যধাস্থত | 
নামংস্তত যদা চৈষা কা ভবিষ্জ্জগণ্স্থিতিঃ ॥৫ 

নাগ্রহীষ্যন্ পুরোডাশান্ মনুষ্ব-পিতৃ-দেবতাঃ। 
অভবিষ্যৎ শ্ব-কাকানাং ভাগধেয়ং হুতং হবিঃ ॥৬ 

নিগুণোহপি যথা স্্রীণাং সদা পুজ্যঃ পতির্ভবেৎ | 

তথা রাজাপি লোকানাং পুজা স্যাদ্ 
বিগুণোহপি সন্ ॥৭ 

স্বকর্মস্থা্নপো লোকান্ পিন্া পুত্রানিবৌরদান্। 
শিক্ষয়েৎ ধর্মবিদ্দগরধর্মকারিণো জনান্ ॥৮ 

নরগণের কর্মানুমারে নৃপই নরগণের ব্রহ্মা, শু, ুর্ধ্য, 
বিষ, দাতা, সংহর্তা ও কর্তা বলিয়া! জানিবে ।৩-৪ 

যদি বিধাতা রাজাকে স্ষ্িনা করিতেন এবং দণ্ড- 
বিধানের ব্যবস্থা না করিতেন, এমন কি নৃপস্থস্থি ও 
দগুবিধানের কথা মনেও না৷ করিতেন, তাহা হইলে 
ভবিষ্যৎ জগতের স্থিতি কিরপে সম্তব হইত ?৫ 

তাহা হইলে মনুষ্যগণ, পিতৃগণ ও দেবতাগণ ঘত্ৰীয় 

হবিঃ গ্রহণ করিতেন না। কুকুর ও কাকগণের ভাগধেয় 

ছুত হবিঃ হইত ।৬ 



২১৬ 

নরান্ দগ্ুধুতঃ কুর্য্যাদ্ ধর্মজ্ঞানার্থলাধকান্। 
সমর্থানশ্বপত্যাদীন্ শুরান্ স্বামিহিতোগ্যতান্ ॥৯ 

শুচীন্ প্রাজ্ঞান্ স্বধর্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্ হিতান্ 
লেখকানপি কায়ন্থান্ লেখ্যরুত্যে বিচক্ষণান্ ॥১০ 

তমাত্যান্ মন্্রিনো দূতান্ যথোদিতপুরোহিতান্। 

প্রাউবিবাকান্ সমস্তান্ বা হিতাংশ্চ 
রক্ষকানপি ॥১১ 

শুরাঁনথ শুচীন্ প্রাজ্ঞান্ পরবিশ্বানকারিণঃ 
সর্বস্থানেষু চাধ্যক্ষান্ সৎকৃত্য বেদিনোহপরে ॥১২ 

মহাযত্বঃ কুমারাণামন্তঃপুরস্য রক্ষণে। 

বৃদ্ধান্ কঞ্চুকিনো বিপ্রান্ শুচীনাঢ্যাংশ্চ 

বীরকান্ ॥১৩ 

যথোদিতানি ছুর্গাণি কুর্যযানেঘ্বপি রক্ষণম্ । 

উদ্ধাহমুদিতং স্্রীণাং যৌনসম্বন্ধকারণাণ্ড ॥৯৪ 

পতি নিগুণ হইলেও সে যে প্রকার স্ত্রীলোকগণের 
সদা পৃজনীয়, সে প্রক!র রাজা নিগুণ হইলেও তিনি 
প্রজামগুলীর পৃজনীয়।৭ 

ধর্মভ্ব রাজ! স্বকর্মরত প্রজাগণকে ওরসপুত্রের 
ম্যায় পালন করেন এবং অধর্মরত প্রজাগণকে দগুঘারা 

। প্রাতি নিত্য দৃষ্টি রাখিবেন। সর্বদা দেবার্চন, হোম, শিক্ষা প্রদান করেন ৮ 

রাজা সম্াসী, ধর্মভ্ত, অর্থসাধক, সমর্থ, অশ্বপত্যাদি, 
বীর, রাঁজহিতপরায়ণ, পবিত্র, গ্রাজ, স্বধর্মজ্ঞ বিপ্র» ' 
হিতার্থী-মুদ্রাকর, লেখক, কায়স্থ, লেখ্যকাধ্যে বিচক্ষণ, : 
অমাত্য, মন্ত্রী, দূত; যথোক্ত পুরোহিত, সমস্ত বিবেচক, 
হিতকারি-রক্ষক, পবিত্র, বীর, প্রাজ্ঞ, পরবিশ্বাসকারী, 

সর্বস্থানীবস্থিত অধ্যক্ষ, ন্যাগ্য সৎকার্ধ্যকারী, অন্তঃপুরস্থ 
কুমারগণের রক্ষণে অত্যন্ত যত্বুবান, বৃদ্ধ, দ্বাররক্ষক, 

পৰিভ্রবিপ্র, আঢ্য ও বীরগণকে রক্ষা করিবেন ।৯-১১ 

রাজ। যথোক্ত দুর্গগুলিও রক্ষ] করিবেন। যোনি- 

সন্বন্ধই ভ্ত্রীগণের বিবাহের কারণ বলিয়া উক্ত 

হইয়াছে ।১৪ 

রাজা প্রাতঃকা লীন সন্ধা। অর্চনার পর যত্র-সহুকারে 

মাধ্য-শীর 

স্গুগুকৃত্যবিজ্ঞানমাত্ব রক্ষা প্রযতুতঃ 1 

প্রাতঃসন্ধ্যার্চনাদুধ্বং গৃঢ-পুংবচন শ্র্তিঃ ॥১৫ 
যথোক্তকার্য্যে রাজ্যে চ নিত্যং কুর্ধ্যাৎ পরীক্ষণমূ। 
কোশেভাশ্ব-রথাদীনাং হেতীনাং বর্মণামপি ॥১৯৬ 

কুর্ধযাদালোকনং নিত্যমনালস্তো৷ মহীপতিঃ । 
অমাত্য-মন্ত্রি-যোদ্ধণাং সম্মানং নিত্যশোহপি 

চ ॥৯৭ 
দেবার্চনং সদ] হোমঃ শান্তিশ্চ বৃদ্ধসেবনমূ্ । 

যজ্ঞো দানং তথোতপাতসময়ে শান্তয়োহপি চ ॥১৮ 

বর্জনং বিষয়াসক্তের্ভুমিদানং সশাসনম্ । 
প্রাণিবজিতদেশে চ নীতিজ্জে! মন্ত্রকৃন্ডবেত ॥১৯ 
নিত্যমুৎসাহযুক্তশ্চ বিজিগীষুরুদায়ুধঃ | 
নদালঙ্কারযুক্তশ্চ সদৈব প্রিয়ভাষক৫ ॥৯ ০ 
সদা প্রিয়হিতে ঘুক্তঃ পুজ্যো নাকেহপাসৌ নুপঃ। 
সদা সাধুষু সম্মানং বিপরীতেষু ঘাতনম্ ॥২১ 

স্থগুপ্ত কাঁধাসকল জানিবেন এবং আত্মরক্ষা! ও গুপ্ত 

পুরুষগণের কথা শ্রবণ করিবেন ।১৫ 

রাজা যথোক্তকাধ্যে ও রাজ্যে নিত্য ধনাগাঁর, 

হস্তী, অশ্ব, রথাদি, শঙ্ত্র ও বর্ম প্রভৃতির পরীক্ষা করিবেন। 
আলম্যবজিত রাজ অমাত্য, মন্ত্রী ও যোদ্ধগণের সম্মানের 

শান্তিবিধায়ক কর্ম, বুদ্ধমেবা, যঙঞ্, দান এবং উত্পাত- 

কালীন শান্তিকর্ম করিবেন ।১৬-১৮ 

বিষয়াসক্তি-বর্জন ও শাসন-পত্রের সহিত ভূমিদান 
এইগুলি রাজার পালনীয় ধর্ম। নীতিজ্ঞ রাজা প্রাণি- 

বজিত দেশে অর্থাৎ গোপনে গুপ্তমন্ত্রসকলের মন্ত্রণা 
করিবেন ।১৯ 

রাজা নিত্য উৎসাহযুক্ত, বিজয়েচ্ছু, উন্নত আযুধ ও 
সদালঙ্কারযুক্ত এবং সর্বদ! প্রিয়ভাষী হইবেন। যে রাজা 
শ্রিয়জনের হিতকাধ্যে যুক্ত, দাধুজনের সম্মান ও 
অসাধুঞ্জনের বিনাশ করেন, তিনি স্বর্গলোকে পজনীয় 
হন ।২ *-২১ 

দাস্তিকগণের দগুদাতা রাজ! যজ্ঞফল লাভ করেন। 



দণ্ড দন্তেযু কুর্বাণে! রাজা যক্ঞফলং লভেং | 
বৃদ্ধান্ সাধূন্ দ্বিজান্ মৌলান্ যো ন 

সম্মানয়েন্ন.পঃ ॥২২ 
গীড়াং করোতি চামীষাং রাজ৷ শীঘ্রং ক্ষয়ং ব্রজেৎ। 
যস্ত সম্মানয়েদেতান্ দেবান্ বিপ্রাংশ্চ 

পুজয়ে ॥২৩ 

পরাজয়ে সোপ্যরীংস্তান্ দীর্ঘায়ুরপি জায়তে। 
পীড্যমানাং প্রজাং রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চোরতক্করৈঃ ॥২৪ 
ধান্যেক্ষু-তৃণ-তোয়ৈশ্চ সম্পন্নং পরম গুলম্ । 
হীনবাহনপুংস্ত্ং তু মত্বৈতত প্রবিশেন্নপঃ ॥২৫ 
মাসে সহসি যাত্রার্থী কৃতপুণ্যাহঘোষবান্। 
বিধিবদ্ যানকং কুর্ধ্যাদ্ যদ্ ব্যুহ্রক্ষয়ন্ বলম্ ॥২৬ 
যত্রাচলসরোরক্ষ! বৃক্ষরক্ষা। তু যত্র চ। 
বাং তত্র বিধায়ৈব রাত্রৌ রক্ষেত স্বকং বলম্ ॥২৭ 

সপ শিপ আপ আশ ন ০ আস ০ পাপ পপ 

যে রাজ! বৃদ্ধ, সাধু, দ্বিজ ও সৈন্যাধ্যক্ষগণকে পীড়া প্রদান 
করেন, সেই রাজা শীঘ্র বিনষ্ট হয় ।২২ 

যিনি পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণকে সন্মান প্রদান করেন, 

দেবতা ও দ্বিজগণকে পুজা করেন, এবং শক্রগণকে 

পরাজিত করেন, তিনি দীর্থজীবন প্রাপ্ত হন। কায়স্থ 
(রাঁজকাধ্যে নিযুক্ত কর্মচারী) ও চোর-পীড়িত প্রজাগণকে 

রাজা রক্ষা করিবেন । রাজ। পররাজ্য ধান্, ইক্ষু, তৃণ ও 
জলঘ্বার1 পরিপূর্ণ দেখিয়া এবং বাহন ও পুরুষকার-বজিত 
মনে করিয়া এ রাজ্যে প্রবেশ করিবেন 1২৩২৫ 

অগ্রহায়ণমাসে পুণ্যদিন ঘোষণা করিয়া রাজা 

যাত্রা (যুদ্ধযাত্রা) করিবার জন্য ষথাবিধি ধানাদির ব্যবস্থা 

করিবেন এবং ব্যুহ রচনা করিয়া সৈন্য রক্ষা করিবেন 1২৬ 
যেস্থানে অচঞ্চল সরোবর ও বৃক্ষ স্বীয় সৈন্ঠদিগকে 

রক্ষার উপায়ীভূতরূপে পাওয়। যায়, সেইস্থানে রাত্রিতে 
বাস করিয়া স্বীয় সৈম্ত রক্ষা! করিবেন 1২৭ 

বাসভূমির বলাবল দেখিয়া অর্থাৎ শত্রকতৃকি আক্রান্ত 

হইলে স্বীয় নিরাপত্তা চিন্তা করিয়৷ রাজ! রাত্রিকালে স্বীয় 

সৈম্কের চতুর্দিকে ধনুর্ধর বীরগণকে নিযুক্ত করিবেন ।২৮ 

সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশয় ও ছ্বৈধ এই ছয়টি 
২৮ 

নি 

২১৭ 

চতুরদিক্ষু চ দৈগ্যস্ত নিশি শুরান্ ধনুধরান্। 
ং রাজা নিষুঞ্জীত সমীক্ষ্য ভূবলাবলমূ ॥২৮ 

রাজ্যস্ত ষডগুণান্ মন্থ! সন্ধি-বিগ্রহ-যানকান্। 

আসনং সংশয়ং ছেধং সম্যগ, জ্বাত্বা সমাচরেশু ॥২৯ 
নির্ভেদং স্ববলং কুর্ধ্যা মিহন্তান্তিম্চেতনম্ । 

দাদী কর্মকারান্ দাসান্ ভিন্নতো৷ রক্ষয়েন্গপঃ ॥৩০ 

নিকটস্থায়িনো নিত্যং জানস্তি চেষ্টিতং প্রভোঃ | 
তম্মাত্তে যত্বুতো রক্ষ্যা ভেদমূলং যতসন্তমী ॥৩১ 
এতে প্রস্থ যত্তবেন ভেদনীয়াস্ততোহপরে | 
যথা পরো! ন জানাতি তথা ভেদং সমাচরে ॥৩২ 
পরামাত্য-প্রধানানাং ব্যলীকদূতশব্দিতম্ | 
উত্থাপয়েহ স্বসেনায়াঃ দ্যাদ্ যথা চিত্তভেদনা ॥৩৩ 

পরসৈন্যে বহু গতান্ বিবিধান্ কুহকানপি | 
কারয়েদ গরদানাদি বহ্িপাতাননেকশঃ ॥৩৪ 

রাজ্যের গুণ মনে করিয়া এবং তগুসম্বন্ধে বিশেষভাবে 

জ্কাত হইয়া রাঁজ। যুদ্ধকা্যে ব্রতী হইবেন ।২৯ 

রাজা স্বীয় সৈন্যকে ভেদবুদ্ধিহীন করিবেন। যে 
সৈন্য ভেদবুদ্ধিপরায়ণ, তাহাকে বধ করিবেন। দাঁসকর্ণ- 
রত ব্যক্তিগণকে ভেদবুদ্ধি হইতে সর্দা রক্ষা 

করিবেন অর্থাৎ শত্রুপক্ষ যাহাতে ধনাদি দ্বারা বশীভূত 

করিয়া তাহাদিগকে গুগুচরবুত্তিতে নিযুক্ত করিতে ন! 

পারে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন 1৩০ 

যাহারা! রাজার নিকটে অবশ্থান করে, তাহারা 

রাজার কাধ্য-সন্মদ্ধে জ্ঞাত থাকে বলিয়া ভেগদমূল 

সেই রক্ষিগণকে রাজ ঘত্বপূর্বক রক্ষা করিবেন ।৩১ 

রাজার পার্খচরগণ শক্রর চেষ্টীয় ভেদনীতি প্রকাশ 
করিতে পারে ; সেইহেতু অপরব্যক্তি ও রাজার শত্রু 
যাহাতে ভেদনীতি জানিতে না পারে, সেইরূপ 
সতর্কভাবে বাজ। ভেদনীতির আচরণ করিবেন ।৩২ 

রাজ! শত্রুর অমাত্যপ্রধানগণের অলীক দৃ-বচন স্বীয় 
সৈম্ভগণের নিকট এইরূপভাবে উত্থাপিত করিবেন, যেন 

তাহাদের চিত্তে ভেদবুদ্ধি জাগরূক্ হয় ।৩৩ 



২১৮ 

স্বসৈন্যে গরদানাদি নৃপো! যত্বেন রক্ষয়ে। 
নিযুজ্য বিজ্ঞপুরুষানুক্তং সর্বং নিশাময়েত ॥৩৫ 
অস্তরীরূন্ বহিঃশুরান্ সাগ্নিকান্ ব্রাহ্মণোত্তমান্। 
মর্মজ্ঞান্ কুলসম্পন্নান্ বিভূয়াদাত্বসন্নিধো ॥৩৬ 

প্রবিশন্ পরদেশে চ প্রজাঃ স্বীরুত্য সংবিশে । 
উৎ্সাধ্য মার্গতো লোকান্ দূরাকৃত্য ব্রজেন্ন পঃ ॥৩৭ 
শহ্যার্দি দাহয়ে্ড সর্বং যবসানি ধনানি চ। 

ভিন্দ্যা সর্বনিপানানি প্রাকারান্ পরিখাস্তথা ॥৩৮ 

অপত্তত্য সমাদায় ভূমিং সাধারণাং নৃপঃ। 
গময়েদ্ বাষিকাম্মাসানাসাছ স্বধরাং নৃপঃ ॥৩৯ 

ন যুদ্ধমাশ্রয়েৎ প্রাজ্ঞো ন কুর্ধ্যাৎ স্ববলক্ষয়ম্ । 
সান্না ভেদেন দ্ানেন ভ্রিভিরেব বশং নয়েৎ ॥৪০ 

শত্রসৈন্যমধ্যে নানাপ্রকার প্রতারণা, বিষদান ও 

অগ্নিপাতাদি অনেক প্রকার উৎপাত করাইবেন। স্বীয় 
সৈশ্যের মধ্যে শত্রুপক্ষ কখনও যাহাতে বিষপ্রদান করিতে 
না পারে, রাজা এইরূপভাবে স্বীয় সৈন্ত যত্র-সহকারে 

রক্ষা করিবেন এবং বিজ্ঞরপুরুষ নিযুক্ত করিয়া উক্ত সমস্ত 
কথা শ্রবণ করাইবেন ।৩৪-৩৫ 

ভীরুমনাঃ, বাহিরে কেবল বীরত্বপ্রদর্শনকারী, 
সামিক ব্রাহ্মণোত্ুম, মর্মজ্্ত ও শ্রেষ্টকুলসমুদ্ভুতগণকে 
রাজ! নিজের সমিধানে রাখিয়া প্রতিপালন করিবেন 1৩৬ 

রাজ। পররাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রজাগণকে স্বীকার 

করিয়া অবস্থান করিবেন এবং পথ হইতে জনগণকে 

দূরীভূত করিয়া গমন করিবেন 1৩৭ 
পররাজ্যে প্রবেশ করিয়া রাজা শশ্যাদি সমস্ত পদার্থ, 

তৃণ ও ধন দগ্ধ করাইবেন এবং কৃত্রিম জলাশয়সমূহ, 
প্রাচীর ও পরিখা ভেদ করিবেন। রাজা সাধারণ ভূমি 
গ্রহণ করিয়া তথ! হইতে অপসরণ করত বাষ্ধিক ও 
মাসিক রাজম্ব সংগ্রহ করিয়া সেই ভূমি স্বায় ভূমিরূপে 
পরিণত করিবেন। প্রাজ্ঞ রাঁজ! প্রথমে যুদ্ধ করিবেন না 

এবং স্বীয় সৈগ্থবল ধন প্রভৃতি ক্ষয় করিবেন না। সাম, 

ভেদ ও দান এই উপায়ত্রয় অবলম্বনে অন্য রাজাকে 
ৰশীভৃত করিবেন ।৩৮-৪* 

আধ্য-শনর 
বস্তি সর্বে নীতিজ্ঞা দণ্স্তাগতিকা গতিঃ ! 
তদ্বর্জং বশমায়াতি তথা শত্রস্তথা! চরে ॥৪৯ 

আক্রান্তা দর্ভসূচ্যোহপি ভিন্দ্য্বৃদ্বযোহপি ভূতলম্। 

নাতো যতেত যুদ্ধায় যুদ্ধসিদ্ধিরসিদ্ধিবৎ ॥৪২ 

স্বধরাত্যন্তিকে দেশে যুদ্ধমিচ্ছে ব্বধর্মবিৎ | 
ন তু প্রবিশ্য তদ্দূরভূমিং যুদ্ধং সমাচরে ॥৪৩ 

কিঞ্চি গুপ্তেযু লোকেষু ক্ষপায়াং যুদ্ধমাচরেশ । 
স্ধীরব্যপনে চাপি যোধয়ে পরনৈনিকৈঃ ॥88 
ব্যুহৈবৃ্য যথোকৈর্বা রক্ষাং কৃত্বাপি চাত্মনঃ | 
সৈনিকাংস্তান্ সমস্তাংশ্চ প্রেরয়েদ্ যুদ্ধবিন্নপঃ ॥8৫ 
সম্মানয়ে সমস্তাংস্চ যোদ্ধন্ সেনাপতীন্নূপঃ। 
অনিচ্ছন্ জয়লক্ষমীঞ্চ নীতিজ্ঞঃ পুথিবীপতিঃ ॥৪৬ 

সকল নীতিজ্ঞগণ বলেন যে, যখন অন্য কোনও 

উপায়ে শক্রকে বশীভূত করিতে পারা না যায়, তখন 
৷ অন্য কোনও গতি না থাকায় দগুনীতি গ্রহণ করিবেন । 

দণ্ডনীতি বর্জন করিয়া শক্রকে যে উপায়ে বম 

করিতে পারা যায়, রাজা সেইরূপ উপায় অবলম্বন 
করিবেন 1৯১ 

দর্ভ এবং সুচী মৃদু হইয়াও যেরূপ ভূতল ভেদ করে, 
সেইরূপ ' ক্ষুদ্র রাজা কতৃক রাজ্য আক্রান্ত হইলে 
রাজা যুদ্ধার্থে চেষ্টা করিবেন না, কেননা! সেই যুদ্ধে 
জয়লাভও পরাজয় সদৃশ ।৪২ 

স্বধর্ণ-পরায়ণ রাঁজা স্বীয় রাজ্যের অত্যন্ত নিকটব্তি- 

স্থানে যুদ্ধ করিবেন; স্বীয় রাজ্য হইতে দৃরবতি-রাজ্যে 
৷ প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিবেন না।৪ 

রাত্রিকালে জনগণ কিছুমাত্র নিত্রাপন্ন হইলে যুদ্ধ 
আরম্ত করিবেন। কোনও বিপদ উপস্থিত না! হইলেও 

স্থধী রাজ! পরসৈনিকের সহিত যুদ্ধ করাইবেন।৪৪ 
ুদ্ধাভিজ্ঞ রাজা যথোক্ত ব্যুহ দ্বারা বেন করিয়া 

স্বীয় সমস্ত সৈ্য রক্ষা করত তাহাদিগকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ 
করিবেন। নীতিজ্ঞ রাজা বিজিগীযু হইয়া সমস্ত সৈন্য ও 
সেনাপতিগণকে সম্মানিত করিবেন ।৪৫-৪৬ 

শব্যান্থ মানব ন্েহবশতঃ পত্বার সহিত পুষ্প ঘারাও 



বৃহৎ পরাশয়-" 

ন্বেহেনাপি লশ্মং পত্ব্য! শধ্যান্থোছপি ছি মানবঃ | 
পুষ্পৈরপি ন যুধ্যেত যুদ্ধং তত্র বিপতয়ে ॥৪৭ 
হীনং পরবলং মন্তা নিরুত্সাহমনাদরমূ। 
সমন্তবলসংযুক্তঃ ব্বয়মুখাপ্য যোধয়ে ॥৪৮ 
ন হন্যান্ মুক্তকেশঞ্চ নাশয়েন্স নিরায়ুধম্। 
পরা্থুখং ন পতিতং ন তবাম্মীতি বাদিনম্ ॥৪৯ 
অন্যানপি নিষিদ্ধাংশ্চ ন হুন্যাদ্ ধর্মবিশ্নপঃ। 
হত্বা চ নরকং যাস্তি জ্রণহত্যাসমৈনসা ॥৫০ 
পরাঙ্মুখীকৃতে সৈন্যে যো যুদ্ধান্ন নিবর্ততে । 
তৎপাদানীষ্টিতুল্যানি ভূম্যর্থ, স্বামিনোহপি বা ॥৫১ 
শিরোহতস্ত যে বক্তে বিশত্তি রক্তবিন্দবঃ | 

১৩) 

যুধ্যন্তে ভূভূতে। যে চ ভূম্যর্থমেফচেতসঃ | 
ইঞ্টেস্তৈ্বভির্ধোগৈবেবং যাস্তি ব্রিবিষ্টপন্থ ॥৫৩ 
এষ এব পরো ধর্মো নৃপতের্ধদ্রণাজিতম্ ! 

বিপ্রেভ্যে। দীয়তে বিস্তং গ্রজাভ্যশ্চাভয়ং তথা ॥৫৪ 

যদ তু বশতাং যাতি স দেশো ন্যায়তোহজিতঃ | 
তদ্দেশব্যবহারেণ যথাবৎ পরিপালযে ॥৫৫ 

রণাজিতেন বিভ্তেন রাজা কৃর্ধ্যান্ মখান্ দ্বিজান্। 

অর্চয়েদ্ বিধিবদ্ রাজা সাধুন্ সম্মানয়েদপি ॥৫৬ 

মাতুলঃ শ্বশুরে! বন্ধুরন্যো৷ বাপি হি যো জিতঃ। 
আদণ্তুঃ কোহপি নাস্ত্যেব রাজনীতিবিদ! বিদুঃ ॥৫৭ 
সুসহারমতিপ্রোঢ়ং শুরং প্রাজ্ঞানুরাগদমূ । 

সোমপানেন তে তুল্যা ইতি বাসি্ঠজোহব্রবীৎ ॥৫২ 1 সোত্সাহং বিজিগীধুগ্চ মত্বা রাজ! নিয়াময়ে, ॥৫৮ 

যুদ্ধ করিবে না, কেননা এইরূপ যুদ্ধে মহাঁবিপত্তি ঘটিয়া 
থাকে। শক্রবলকে হান মনে করিয়া, এবং যুদ্ধে স্থায় 
সৈগ্ভদিগকে নিরুতসাহ ও যত্ুৃহীন দেখিয়া সর্বপ্রকার 
ক্ষমতাযুক্ত রাজা স্বয়ং সৈম্যগণকে উদ্ধদ্ধ করত যুদ্ধ 
করাইবেন।৪৭-৪৮ 

নিরজ্জ যুদ্ধক্ষেত্রে মুক্তকেশ যোদ্ধাকে বধ করিবেন 
না। যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজ্মুখযোদ্ধাকে, পতিত সৈনিককে 
এবং “আমি তোমার” এইরূপ উচ্চারণকারী শরণার্থীকে 
বধ করিবেন না 18৪৭ 

ধর্মবিও রাঁজা অন্যান্ত নিষিদ্ধগণকে বধ করিবেন না; 
যদি বধ করেন, তাহা! হইলে জণহত্যাতুলা পাপভাগী 
হইয়া নরকে গমন করেন 1৫, 

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈশ্যগণ যুদ্ধে পরয্ুখ হইলে যে রাজা 

করেন, তাহার! যেরূপ যোগিগণ বন্ধ ইট যোৌগসাঁধন দ্বারা 
স্বর্গলীভ করিয়া থাকেন, সেইরূপ স্বর্গলৌক প্রাপ্ত হন।৫৩ 

রণাঁজিত বিভ্ত (ধন) বিপ্রগণকে দান এবং প্রজাগণকে 
অভয় দান_ ইহাই নৃপতির পরম ধর্ণ। ্যায়যুদ্ধে 
অজত্তি ষে দেশ যখন নৃপতির বশীভূত হইবে, রাজা তখন 
সেই দেশকে নিজদেশরূপে ব্যবহার করিয়া যথারীতি 
প্রতিপালন করিবেন 1৫৪-৫৫ 

রাজা রণাজিত বিত্ত দ্বারা যক্জ্ঞ করিবেন এবং 
যথাবিধি দ্বিজগণকে অর্চনা ও সাধুগণকে সম্মানিত 
করিবেন 1৫৬ 

মাতুল, শ্বশুর, বন্ধু বা অন্য কোনও ব্যক্তি যদি রাজা 
করৃক পরাজিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কেহই 
রাজার নিকটে অদগুনীয় নহে অর্থাৎ তাহার! কেহই 

রাজ্যরক্ষা'র জন্য যুদ্ধে নিরত্ত হয় না, সে রাজার পদ ইস্টি- | দণ্ডভোগ হইতে যুক্তি পাওয়ার যোগ্য নহে-_ইহু' 
তূল্য অর্থাৎ তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে যত পদ অগ্রসর 
হইবেন, ততপদসংখাক যজ্ঞের ফলভাগী হইবেন।৫১ 

যুদ্ধক্ষেত্রে মস্তকে আঘাতপ্রাপ্ত যোদ্ধার মুখে যে সকল 
রক্তবিন্ু প্রবেশ করে, যোদ্ধার পক্ষে সেই রক্তুপান 
সোমরস-পানতুল্য বলিয়া পরাশর মুনি বলিয়াছেন ।৫২ 

যে সকল রাজ! রাজ্যরক্ষার জন্য একান্তচিতে যুদ্ধ 

রাজনীতিবিদ্গণ বলিয়াছেন ।৫৭ 

মুসহায়সম্পন্ন, অতিপ্রৌট, বীর, প্রাজ্ঞগণের 
অনুরাগ-দাঁতা ও উত্সাহসম্পন্নকে বিজিগীমু মনে করিয়া 
রাজ! ইহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন ।৫৮ 

রাজা তীহার সহিত যুক্ত সকলকে অর্থবান্ মনে 
করিয়া স্বয়ং অর্থক হইবেন। অর্থবান্ ব্যক্তিগণকে 



১২৩ 

মত্ব। চার্থবতঃ সর্বান্ যুক্তামপ্যর৫থকুন্তবেশ | 
সার্থকাংশ্চ নিষুগ্জীত সর্বতোহর্থমুপার্জযে ॥৫৯ 
সর্বাণ্যপি চ বিভ্তানি যতস্ততোহপি রাজনি। 

প্রবিশস্তীব তোয়ানি সর্বাণ্যপি হি সাগরে ॥৬০ 

নৃপন্যাপদি জাতায়াং দেবদ্রব্যাণি কেশবগু। 
আদায় রক্ষেদাত্সানং পুনস্তত্র চ নিঃক্ষিপে€ ॥৬৯১ 
বিত্রং বাধুর্ষকাণাং তু কদর্ধ্যস্তাপি বধনমৃ। 
পাষগ্ডি-গণিকাবিত্তং হরক্নার্তে। ন কিন্বিষী ॥৬২ 
দেব-ব্রাহ্মণ-পাঁষগি-গণকা-গণিকাদয়ঃ। 
বণিখাধূষিকাঃ সর্বে স্বস্থে রাজনি স্স্থিতাঃ ॥৬৩ 
যথা বহ্থিশ্চ গোমাংসং দহন্মপি ন পাতকী । 
আদদানস্তথ। রাজা ধনমার্তো ন কিন্বিষী ॥৬৪ 
গৃহীয়া সর্বদা রাজ! করানপীড়য়ন্ প্রজাঃ। 
স্তোকে স্তোকান্ পৃথক্ সান্না স ভূঙক্তে স্াচরং 

ধরাম্ ॥৬৫ 

কার্যে নিযুক্ত করিবেন এবং সকলের নিকট হইতে অর্থ 
সংগ্রহ করিবেন ।৫৯ 

নদী গুভৃতির জলসমুহ যেরূপ সমুদ্জে প্রবেশ করে, 

সেইরূপ রাজ্যের সমস্ত বিত্ত রাজকোষেই প্রবেশ করে। 

রাজার বিপদ উপস্থিত হইলে দেবগণের দ্রব্যগুলিও 

কোষাগারের ধনের ন্যায় মনে করিয়া তাহার দ্বারা রাঁজ। 

আত্মরক্ষা করিবেন এবং পুনরায় দেব-্রবাগুলি দেব- 
সেইরূপ কেবলমাত্র দৈব দ্বার! পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না 

' এবং কেবলমাত্র পুরুষকার দ্বারাও পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় 
দ্রবাণগারে প্রতণপণ করিবেন ।৬০-৬১ 

আর্ত রাজা বারধধষিকের ( সুদখোরের ) বিভ্ত, কদর্য্য 
ব্যক্তির বিত্ত, পাঁষস্ীর বিত্ত ও গণিকার বিত্ত হরণ করিয়া 
পাঁপভাগী হন না। রাজা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে 

দেব, ব্রাহ্মণ, পাষণ্ড, গণক, গণিকা, বণিক ও বাধুষিক 

ইহারা সকলেই স্স্থ থাকে ।৬২-৬* 

অগ্সি যেরূপ গোমাংস দগ্ধ করিয়া পাপভাগী হন না, 

সেইরূপ রাজাও আর্তের ধনগ্রহণ করিয়া পাঁপভাগী হুন 
না।৬৪ 

রাজ গ্রজাীগণকে পীড়ন না করিয়া সর্বদা করগ্রহণ 

আধ্য-শান্জ 

সদ! চোগ্যমিন! ভাব্যং নৃপেণ বিজিগীবুণ! 
বিজিগীধুর্নুপো! নান্যৈঃ কদাচিদভিভূম্নতে ॥৬৬ 
তদৈবং হৃদি সন্ধায় ধুতোগুসাহো নৃপো ভবে | . 

দৈব-পৌরুষসংযোগে৷ সর্বাঃ সিধ্যস্তি সিদ্ধয়ঃ ॥৬৭ 

নৈকেন চক্রেণ রথ; প্রয়াতি 
ন চৈকপক্ষে। দিবি যাতি পক্ষী । 

এবং হি দৈবেন ন কেবলেন 

পুংসোহ্র্থসিদ্ধির্নরকারতো! বা ॥৬৮ 

কেচিদ্ধি দৈবস্য তু কেবলম্ 
প্রাধান্যমিচ্ছস্তি মতিপ্রবীণাঃ। 

পুংস্কারযুক্তস্ নরস্য কেচি- 
দপ্যব্র ইঞ্টী পুরুঘার্থসিদ্ধিঃ ॥৬৯ 

অততযুগ্তমী ক্রিয়ত এব চ যঃ শ্রমী চ 

শোৌর্য্যান্সিতশ্চ গুণবাংশ্চ স্ধাশ্চ বিদ্বান্। 

বিজয়-লাভেচ্ছু নুপতি সর্দা নিজকে উগ্ভমশীল 

ভাঁবিবেন। বিজয়-লাভেচ্ছ নৃপ কখনও পরের দ্বারা 
| অভিভূত হন না। দৈব এবং পুরুষকার-সংযোগে সমস্ত 
অভীষ্ট সিদ্ধ হয়_ এইরূপ চিন্তা করিয়া নৃপতি সর্ধদা 
উত্সাহসম্পন্ন হইবেন ।৬৬৬৭ 

যেমন একটি চক্র দ্বারা রথের গতি হয় না এবং 

একটি পক্ষ দ্বারা পক্ষী আকাশে উড়িতে পারে ন, 

না ।৬৮ 

কোন কোন জ্বানবুদ্ধ পুরুষার্থসিদ্ধি-বিষয়ে কেবল 

দৈবকেই প্রধান বলিয়া মনে করেন । কেহ কেহ আবার 
পুরুষকারের প্রাধান্য স্বীকার করেন ।৬৯ 

বিখি পরাতুখ হইলে অতুগ্মী, পরিশ্রমী, শোধ্যশীলী, 
গুণবান, নুধী ও বিদ্বান ব্যক্তিও কেবলমাত্র উদর 
পরিপুরণের জন্য অল্ললীভ করিতে পারে না ।৭০ 

শুভ্র হর্য্য, বরাঙ্গনা, নানাবিধ বিভব, পৃথিবী-পততিত্ব 
করিবেন । যিনি সাম-নীতি দ্বারা অল্লস্থলে অল্পকর গ্রহণ । ও মনুষ্যত্ব এই সমস্তই দুর্দৈববশতঃ অতিশীত্র ক্ষয়প্রাণ্ 
করেন, তিনি চিরকাল স্খে রাজ্যভোগ করেন 1৬৫ । হয় ৭১ 



বৃহৎ পরাশয়-স্থৃতিঃ 

প্রাপ্পোতি নৈব বিধিনা স পরাউ মুখেন 
স্বীয়োদরস্য পরিপুরণমন্নমাত্রমূ ॥৭০ 

শুভ্রাণি হর্ম্যাণি বরাঙ্গনাশ্চ 

নানা প্রকারো বিভবে! নরম | 

উ্বাপতিত্বঞ্চ নৃকারতা চ 
সর্বং হি মংক্ষু ক্ষয়মেতি দৈবাশ ॥৭১ 

এষাং হি পুংসাং মহতো! হি দৈবাহ 

স্থানস্থিতানামপি চার্থসিদ্ধিঃ | 

কেষাং প্রভৃত্বং বহুজী বিতঞ্ 

একো! হি দেবে৷ বলবানতোহত্র ॥৭২ 

পুং-স্তী গ্রয়োগাদথ শুক্রশোণিতাৎ 
কো দেহমধ্যে বিদধাতি গর্ভমৃ। 

্ত্রীণাং তু তদ্দিপ্র ন চাপি পুংসাং 
সর্বাণি চৈষাং নু দৈবচেষ্টা ॥৭৩ 

কাসাং তু গর্ভস্ত ন সম্ভবোহস্তি 
কেঘাঞ্চ শুক্রং নন বীধ্যহীনঘ্। 

দধাতি গর্ভং নন্দ কাপি দৈবাৎ 

কাশ্চিত, গভ্ধ ন দধাতি দৈবা ॥৭8 

সবস্থানীবস্থিত কৌন কোন পুরুষের সৌভাগ্যবশতঃ 
অর্থসিদ্ধি হয়। কাহারও কাহারও প্রভুত্ব লাভ বা 
কাহারও কাহারও দীর্ঘজীবনলাঁভ-. এই সমস্ত বিষয়ে 

একমাত্র দৈবই বলবান্।৭২ 

পুরুষ ও স্ত্রীর সংযৌগবশতঃ শুক্র শোৌণিত হইতে 
শ্ত্রীগণের দেহমধ্যে (উদরে ) কে গর্ভবিধান করেন ? হে 
বিপ্র! এসমস্ত পুরুষকার হইতেও হয় না; সুতরাং 
দৈব-ব্যাপারই প্রবল ।৭৩ 

কোন কোনও শ্ত্রীলোকের গর্ভোশুপত্তি হয় ন। 
কোন কোনও পুরুষের শুক্র বীর্ধযহীন, কোনও স্ত্রী গর্ভ- 

ধারণ করে, আবার কোনও কোনও স্ত্রী গর্ভধারণ করে 
না,_এই সকল দৈববশতঃই হইয়। থাকে 1৭8 

: বিধাতা জীবের স্বকর্মানুষায়ী ভাগ্যের বিধান করেন, 

কিপ্ত এস্থলেও বিধির অভীষ্টই অনুভবের বিষয়র্ূপে 
ভাবনা কর! হয়। এক বিধাতাই দেব, অস্থর, দৈত্য ও 

২.১ 

ধাতা বিধাতা নিজকর্মযোগাদ্ 
বিধেস্তভীষ্টং ব্বনুভাবভাব্যম্ । 

দেবাস্থরাণাং সহ দৈত্যকাণাং 

স হোব কর্ত! চ মনুষ্তবানাম্ ॥৭৫ 

দৈবাদ মঘোনোহপি সহুঅমক্ষাং 

দৈবাদ্ধিমাংশোঃ ক্ষযুরোগিতাহভূঙ। 

দৈবাৎ পয়োধেলবিণোদকত্বং 

দৈবাস্তবেচ্চিত্রতরা চ বৃষ্টিঃ ॥৭৬ 

যদপ্যমুদ্মান্ন পরোইহস্তি দৈবা 

কুর্ধ্যাতথাপীহ নরে! নৃকারম্। 

উদ্দীপয়ে্ড কর্মকরো! নৃকারা- 

ভরদ্দীপিতং কর্ম করোতি লক্গমাম্ ॥৭৭ 

দৈবেন কেচিৎ প্রসভেন কেচিৎ 

কেচিন্ন.কারেণ নরস্য চার্ধাঃ | 

দিধ্যন্তি ফত্তেন বিধীযুমানা- 
স্তেষাং প্রধানং নরকারমাহুঃ 0৭৮ 

স্বামিঃ প্রধানং নয় দুর্গ-কোশান্ 

দণ্ডঞ্চ মিত্রাণি চ শীতিবিজ্ঞাঃ | 

মানুষের স্ষ্টিকর্তা, ইহারা সকলেই স্বকর্ষীনুসারে 
দেবত্বাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন 1৭৫ 

দৈববশতঃ ইন্দ্রের সহত্রচক্ষু, দৈববশতঃ চন্দ্রের 

ক্ষয়রোগিতা, দৈববশতঃ সমুদ্রের জল লবণান্ত এবং 

দৈববশতঃই স্গ্রিরও বিচিত্রতা ঘটিয়া থাকে 1৭৬ 
এ দৈব হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই--যদিও 

ইহা পুরুষ জানে, তথাপি সে পুরুষকারের অভিমান 
করে। পুরুষাকার হইতে কর্কর পুরুষ উদ্দীপিত হয়, 

উদ্দীপিত কর্ম লক্্মী ( দৈব) সম্পন্ন করে ।৭৭ 

কেহ কেহ বলেন-__দৈববশতঃ; কেহ কেহ বলেন-_ 

বল-প্রয্নোগবশতঃ বা হঠাৎ; কেহ কেহ বলেন-_ 

পুরুষকার-বশতঃই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়; কেহ কেহ বলেন 
_বত্বপুর্বককাধ্য করিলেই পুরুযার্থ সিদ্ধ হয়, সুতরাং 
পুরুষকারই প্রধান ।৭৮ 

নীতিবিজ্ঞগণ বলেন-_রাজা, প্রধান অমাত্য, নীতি, 



২২২ 

অঙ্গানি রাজ্যন্ত বস্তি সপ্ত 

সপ্তাঙ্গপুর্বো নৃপতিধ রাড়ুক্ ॥৭৯ 
ছুর্তিসদ্যৃততনরেষু দণ্ডং 

রাজা বিধত্তে নিপুণোহর্থসিদ্ধ্যৈ ৷ 
দগুস্য মত্বোজিতবিত্তসত্ত্বং 

পুংদোহর্থহীনস্য দমং তু হানম্ ॥৮০ 
অন্যায়তো যে তু জনং নরেশাঃ 

ম্পীড্য বিত্তানি হরস্তি লোভাৎ । 
তৎ্ক্রোধবহেণী পরিদগ্থাদেহী- 

গতায়ুষস্তে তু ভবস্তি ভূপাঃ ॥৮১ | 
দণ্ডো মহান্ মধ্যমকাধমন্ত 

মানং তু তেষাং ভ্রসরেণুকাদি | | 
সোহশীতিসাহস্রপণো মহান্ স্যাদ্ 

অর্ধাধকন্তস্য তদর্ধকো। বা ॥৮২ 
সর্বার্থপাদশ্চ হরশ্চ দণ্ডো 

পাত্যো নৃপেণেতি বদন্তি সম্তঃ | 
০৯ পীপাপন পেশী? ৮ শপ পপ 

দুর্গ, কোশ, দণ্ড ও মিত্র এই সাতটি রাজ্যের অঙ্গ । 
এই সপ্তাঙ্গসম্পন্ন নুপতি পৃথিবীভোগ করিতে সমর্থ 
হম ।৭৯ 

সুদক্ষ রাজা পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্য ছুর্ন্ত ও সদ্বৃত 
নরের প্রতি দগুবিধান করিবেন। দপণ্ডার্হ ব্যক্তির 

প্রতি দগুবিধান-কালে তাহার অর্থবলের প্রতি রাজা 

বিবেচনা করিবেন । অর্থহীন দণ্ডার্ঠের প্রতি দমননীতি- 

প্রয়োগ রাজার হীন আচরণ বলিয়া গণ্য হয় ।৮০ 

যে সকল নৃপতি অন্যায়ভাবে রাজ্যবাসিগণকে পীড়ন 

করিয়! লোভবশতঃ তাহাদের বিত্তহরণ করে, সেই সকল 

ডূপতি পীড়িতের ক্রোধবহ্ছিতে বিদগ্ধ হইয়া গতপ্রাণ 
হয় 1৮১ 

দণ্ড তিন প্রকার যথা,_শ্রেষ্ট, মধ্যম ও অধম। 
রাজ! যে পরিমাণ বিত্ত কররূপে গ্রহণ করিবেন, সেই 

বিত্বের প্রত্যেকটির ছয় পরমাণু-সমষ্টি-পরিমীণ 
অশীতিসহস্রপণ অর্থ শ্রেষ্ঠ-দণ্ড, তাঁহার অধের অর্ধেক 
মধ্যম দণ্ড আর তাহার অর্ধেক অধম-দণ্ড ।৮২ 

াধ্য-শান্ছ 

পাণ্যাদিপচ্ছোন-মারণঞ্চ 
নির্বাসনং রাষ্ীত এব সম্যঃ ॥৮ও 

স্তাত্বাপরাধং মনুজন্য যস্তূ 

দেশঞ্ কালঞ্চ বপুর্বয়শ্চ | 

দণ্য্েযু দণ্ডং বিদধাতি ভূভৃৎ, 
সাম্যং স বগ্াতি পুরম্দরস্থ ॥৮৪ 

যঃ শান্তরদৃষ্টেন পথা নরেশো- 
দণ্ড. বিদধ্যাদ বিধিবগ-করাংশ্চ | 

সোহতীব কীত্তিং বিতনোতি গুর্বাঁ- 

মায়ুশ্চ দীর্ঘং দিবি দেবভোগান্ ॥৮৫ 

যস্ত্যক্তমার্গাণি কুলানি রাজ 

শ্রেণীশ্চ জাতীশ্চ গণাংশ্চ লোকান্। 

আনীয় মার্গে বিদধাতি ধর্মো 

নাকেহপি গীর্বাণগণৈঃ প্রশস্তাতে ॥৮৬ 
পপ পা 7 পাত এ পলাশ পা সপ 

রাজা যদি প্রজার সমস্ত অর্থের পাদ-পরিমাণ 

( একচতুর্থাংশ ) অর্থগ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই রাজা 
অবশ্যই দণ্ডার্হ হইবেন। সেই রাজাকে রাজ্য হইতে 

সছ্চঃ নির্বাসিত করিবে অথবা বধ বা তাহার হস্তপদাঁদি 

ছেদন করিবে, এই কথা সজ্জনগণ বলেন 1৮৩ 

যদি বাজ মান্মষের অপরাধ জানিয়া দেশ, 

কাল, শরীর ও বয়স বিবেচনা করিয়া দণ্ডার্ ব্াক্তিগণকে 

দণ্ড প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি ইন্দ্রের সমতা 

প্রীপ্ত হইতে পারেন 1৮৪ 

যে রাজ! শান্ধ-প্রদশগিত পথ অবলম্বন করিয়া 

(শান্ত্ানুসারে ) দগুডবিধান করেন এবং বিধি অনুসারে 

কর-বিধান করেন, সেই রাঁজ। অতিশয় মহাকীতি বিস্তার 

করত দীর্ধঘাযুঃ লাভ করেন ও স্বর্গে যাইয়া দেবভোগ 

লীভ করেন । যদি রাজ] ধর্মপথ, কুল, শ্রেণী ও জাতি- 

ত্যাগী লোকসমূহকে ধর্মযুক্ত পথে আনয়ন করিবার জন্য 
ধথাবিহিত ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তিনি স্বর্গলৌকেও 
দেবগণ কর্তৃক প্রশংসিত হন 1৮৫৮৬ 



বৃইুপয়াশদর-স্থুতিঃ 

যঃ স্বধর্মে স্থিতো রাজা প্রজ্াধর্মেণ পালযনে 
সর্বকামসত্বদ্ধাত্মা বিষ্লোকমবাপু,য়া ॥৮৭ 
হর্যশ্ব-বহি-যম-বিত্তনাথ- 

লীতাংশুরূপাণি হি বিভ্রতীহ 
সর্বেহপি ভূপান্তিহ পঞ্চরূপা- 

স্তং কথ্যমানং শুণুত দ্বিজেন্দ্রাঃ ॥৮৮ 
যদ জিগীধুধ তশন্ত্রপাণি- 

স্তিধুং সমালম্্য সবিদ্ধসৈন্যাঃ | 
সর্বান্ সপত্বানিহ জেতৃকাম- 

স্তদরা সহ্ষশ্ব ইবেহ ভাতি ॥৮৯ 

অকারণা কারণতোহপি চৈষ 

প্রজাং দহেত কোপ-সমিদ্ধরোচিঃ | 
যদ! তদেনং নৃপনীতিবিজ্ঞা- 

ূ 

॥ 

রঃ 

1 

|] 

1 
॥ 

স্প্পপপপীপা পাপা পপ শিট? শি শী 7 শট শা শাশ্াশাসীসপ 

স্তনৃনপাতং প্রবদস্তি ভূপম্ ॥৯« 
ধর্মাসনম্থঃ শ্রুতিশান্দৃষ্ট্যা 

শুভাশুভাচারবিচারকৃণ স্যা | 

০. পা ারারর-এর জা, এ সপ ৬৯০৯ 

করেন, সর্বাভীষপূর্ণ সেই রাজা বিষুণলোক প্রাপ্ত 
হন ৮৭ | 

রাজ! হয) ( হরিদ্বর্ণযুক্ত অশ্থ যাহার অর্থাৎ ইন্দ্র), 
অগ্নি, যম, কুবের ও চন্দ্র ইহাদিগের প্রকৃতি ধারণ 

করেন। সমস্ত ভূপগণই এই পঞ্চরূপধারী বলিয়া বিদিত। 
হে দ্বিজগণ! তণুসম্বন্ধে কথ্যমান বিধি শ্রবণ কর 1৮৮ 

যখন জয়লাভেচ্ছ রাজা হস্তে শঙ্্ু ধারণ করিয়া ও 

ধনুরধর হইয়া সৈম্যবিদ্ধা করেন এবং সমস্ত শক্রগণকে 
জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তখন সেই রাজ] ইন্দ্রসদৃশ 

প্রতিভাত হন |৮৯ 

যদি রাজ] বিনা কারণে অথবা কোনও কা রণবশতঃ 

জ্রোধরূপ প্রতস্বলিত হুতাশনে প্রজাগণকে দগ্ধ করেন 

অর্থাৎ প্রজার উপর দণ্ড বিধান করেন, তাহা হইলে 

রাজনীতিবিশারদ্গণ সেই রাজাকে অগ্মিনামে অভিহিত 
করেন ।৯% 

যে রাজা স্বধর্ণাবস্থিত হইয়। ধর্মানুসারে প্রজাপালন 
ূ 

ূ 

২২৩ 

ধর্ম্েযু দানং ত্বঘকৃৎ্ন দণ্ড 

তদাহবনীশত্তিহ ধর্মরাজঃ ॥৯১ 

যা ত্বমাত্য-দ্থিজবাচকাদীন্ 
প্রহষ্টচিত্তস্ত যথোচিতেন। 

ধনপ্রদ্ানেন করোতি হষ্টান্ 
ভূভৃন্তদাহসৌ দ্রবিণেশবু স্তাৎ ॥৯২ 

সমস্তশীতাংশুগুণপ্রযুক্তো 

যদ প্রজামেষ শুভায় পশ্খোত | 

প্রসন্নমৃতির্গতমণ্সরঃ সন্ 

তদোচ্যতে সোম ইতি ক্ষিতীশঃ ॥৯৩ 

আজ্ঞা নৃপাণাং পরমং হি তেজো 
যস্তাং ন মন্যেত স শল্তবধ্যঃ | 

ব্ুয়াচ্চ কু্্যাচ্চ বদেচ্চ ভূতৃৎ 

কাধ্যং তদৈবং ভূবি সর্বলোকৈঃ ॥৯৪ 
দুর্ধ ধতিগ্মাংশুসমানদীন্তে- 

ব্র়্ান্ মনুষ্যঃ পরুষং নপন্য | 

যখন ধর্ণাসনস্থ রাজা শ্রুতি-শান্ত্রানুসারে শুভ ও 

অশুভ বিষয়ে আচার ও বিচার করেন এবং ধর্মীয় 
। ব্যাপারে দান ও তদ্বিরুদ্ধ ব্যাপারে দগুবিধান করেন, 

৷ তখন পেই রাজা ধর্মরাজ (ষম) নামে অভিহিত হন ।৯১ 

যখন রাজা হুষ্টচিত্ত হইয়া অমাতা, দ্বিজ ও যাচক- 

দিগকে যখোচিত ধনপ্রদান করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট 
করেন, তথন সেই রাজ] কুবের-তুল্য হন ।৯২ 

যখন রাঁজ। চন্দ্রের সমস্ত গুণের আধার, প্রসন্নমুতি ও 

মাস্যবিহীন হইয়া প্রজার শুভচিস্তা করেন, তখন 

সেই রাজা চন্দ্রতুল্য প্রতীত হন।৯৬ 
“রাজার আদেশ অতিশয় প্রভাবসম্পল্ন” এই কথা 

বলিবে এবং তদনুযায়ী কাধ্য করিবে। রাক্সার 

কার্য্য কি, তাহাঁও বলিবে। ( ইহা জানিগ্নলাও ) যে ব্যক্তি 

রাজার আদেশকে প্রভাবশালী বলিয়া মনে করে না, 

সেই ব্যক্তি ভূলোকে সবলোককর্তৃক শঙ্ত্ দ্বারা বধের 
যোগ্য ৯৪ 



২২৪ 

যস্তম্ত তেজোহপ্যবমন্যমানঃ 
সগ্ঃ স পঞ্চত্বমুপৈতি পাপা ॥ 

যোহহ্চায় সর্বং বিদধাতি পশ্যেত, 

শৃণোতি জানাতি চকাস্তি শান্তি । 
কস্তস্ত চাজ্ঞাং ন বিভতি রাজ্ঞঃ 

সমন্তদেবাংশভবে হি বন্মাৎ ॥৯৫ 

॥ ইতি রাজধর্মবর্ণনমূ ॥ 

অথ বানপ্রস্থ-ভিক্ষুধর্ম বর্ণনম্ 

অথ বিপ্রো৷ বনং গচ্ছেদ্ বিনা বা সহ ভাধ্যয়। | 

জিতেক্জ্িয়ো বসেত্ত্র নিত্যং শ্রোতা গ্রিকর্মকৃৎ ॥৯৬ 
বন্তোর্ম ন্যশ নৈর্মেধ্যৈঃ শ্টামা-নীবার-কন্গুভিঃ। 

কন্দ-মুল-ফলৈ? শাকৈঃ স্লেছৈশ্চ ফলপন্তবৈঃ ॥৯৭ 
সায়ং প্রাতশ্চ জুহুয়াজ্রিকালং স্নানমাচরেৎ ! 

যে ব্যক্তি প্রবলপরাক্রান্ত ও সৃষ্যতুল্য প্রভাবশালী 
নৃপতির কঠোরতাঁর কথা বলে না এবং যে ব্যক্তি রাজার 
প্রভাবের প্রতি অবমানন প্রদর্শন করে, সে পাপাক্রান্ত 

হইয়৷ সম্ভঃ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।৯৫ 
যে রাজ! চিরকাল সর্ববিষয়ের বিধান, শ্রবণ ও দর্শন 

করেন এবং সর্ববিষয়ে অবগত ও উদ্দীপ্ত হন এবং ধিনি 
প্রজা শাসন করেন, সেই রাজার আজ্ঞা কোন্ ব্যক্তি 
পালন করে না? যেহেতু রাজ! সমস্ত দেবাংশ হইতে 

সমুস্ভূত, সেইহেতু দেবাদেশ পালনের ন্যায় রাজাদেশ 
অবশ্য পালনীয্ন ।৯৬ 

রাঁজধর্ম-বর্ণন সমাপ্ত । 

অনন্তর বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুধর্ বণিত হইতেছে । 
বিপ্র ভাধ্যার সহিত অথব! ভাধ্যাহীন হইয়া বনে 

গমন করিবে, জিতেক্জ্িয় হইয়া তথায় বাস করিবে এবং 

নিত্য বেদবিহিত হোমাদি ক্রিয়া করিবে ।৯৭ 

বানপ্রস্থাশ্রমী বিপ্র মুনিগণভোজ্য বনজাত পবিত্র শ্যামা, 
নাবার ও কঙ্ু ( অর্থাৎ কন্দ, মূল, ফল, শাক ও কলোতুত 

ন্বেহপদার্থ দ্বারা জীবন ধারণ করিবে, প্রাতঃ মধ্যাহ্ন 

আরা 

চর্মচীবরবাদাঃ স্যাৎ শ্মশ্রু-লোম-জটাধরঃ ॥৯৮ 

পিত ংশ্চ তপয়েন্লিত্যং দেবাংশ্চাজঅমর্চয়েত। 

অর্চযেদতিথীন্নিত্যং তথা ভূৃত্যাংশ্চ পোষয়েৎ ॥৯৯ 

ন কিঞ্চিপ্রতিগৃহ্থীয়াৎ সাধ্যায়ং নিত্যমাচরেশ। 

সর্মত্বহিতো দাস্তঃ শাস্তশ্চাধ্যাত্মচিস্তকঃ ॥১০০ 

সন্তৃষ্টম্বাস্তকো নিত্যং দানশীলঃ সদ! দ্বিজঃ | 
কঞ্চিতেদং সমাস্থায় হুরৃত্যা। বত'য়ে সদা ॥১০১ 

একাহিকং তু কুবীত মাসিকং বাথ সঞ্চয়ম্ । 
ষাগ্মািকং চাব্দিকং বা! যজ্ঞার্থঞ্চ বনে বলন্ ॥১০২ 

ত্যক্ত। তদাশ্রিনে মাসি স্থানমন্ৎ সমাশ্রয়েহ | 

বথাবদগ্রিহোত্রং তু সমিদাজ্যেস্ত পালয়ে ॥১০৩ 

চান্র-কৃচ্ছ-পরাকা্ঘৈঃ পক্ষ'মাসোপবাপকৈঃ। 
ত্রিরাত্রৈকরাত্রৈশ্চ আশ্রমস্থঃ ক্ষিপেদ্ বুধঃ ॥১০৪ 

ও জায়াহন এই ত্রিকালে শান করিবে । এবং সায়ং ও 

পাতঃকালে হোম করিবে । চম+ চীরর ( সন্যাসিদিগের 

বন্ধ) বন্্রপরিধান এবং শ্মস্রু, লোম ও জটাধারণ করিবে। 

নিত্য পিতৃগণের তর্পণ এবং নিরম্তর দেবগণের অর্চনা 

করিবে। নিত্য অতিথি পূজ] ও ভৃত্যগণকে প্রতিপালন 

করিবে। কাহারও নিকট হইতে কিছুমাত্র গ্রহণ 

করিবে না। নিত্য বেদাধ্যয়ন করিবে । সমস্ত জীবের 

হিতচিস্ত। করিবে এবং দম ও শমগুণের অধিকারী হইয়া 

অধ্যাত্মতত্তরচিন্তার় রত হইবে। দ্বিজ নিত্য সন্তুষ্ট-হৃদয় 

ও দানশীল হইবে । কোনও একটি ভেদ স্যষ্টি করিয়া 
উতকৃষ্ট বৃত্বিতে প্রবৃত্ত হইবে 1৯৮-১০ ১ 

ছ্বিজ বনে বাসকালে যজ্দের জন্য 'একাহিক অর্থাৎ 

একদ্িবস নির্বাহোপষোগী অন্নাদি, এইরূপ মাসিক, 

ষাগ্নাসিক বা বাধিক কিছু কিছু সঞ্চয় করিবে। আশ্বিন 
মাসে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে আশ্রয় গ্রহণ 

করিবে। যথাশান্তর সমিধ ও আজ্য দ্বারা অশ্িহোত্র 
পালন করিবে । চান্দ্রায়ণব্রত, কৃচ্ছ_ব্রত ও পরাকব্রত 

গ্রভৃতি ব্রত পক্ষ, মাপ, ত্রিরাত্র বা একরাত্র উপবাস 

করিয়া আশ্রম ধর্মানুসারে উদ্যাপন করিবে ।১০২-৪ 



বৃহৎ পরাশির-্ৃতিঃ 

তিষ্ঠেন্গাব্রতিকন্তত্র ব্বপ্যাদধস্তথা নিশি । 
অতন্দ্রিতে। ভবেম্গিত্যং বালরং প্রপদৈর্নয়েৎ ৪১০৫ 
যোগাভ্যাসরতো। নিত্যং স্নানামন-বিহারবান্ । 

হেমস্ত-গ্রীক্ষ-বর্ষাস্থ জলাগ্ন্যাকাশমা শ্রুয়ে ॥১০৬ 
দস্তোলুখলিকে। বাপি কালপকৃভূগেব বা। 

স্যাদ্বাশ্মকুট্রকে! বিপ্রঃ ফলন্মেহৈশ্চ কর্মকূণ্ড ॥৯০৭ 
শত্রো মিত্রে সমস্বাস্তস্তঘৈব সৃখ-ভুঃখয়োঃ | 
সমদৃষ্টিশ্চ সর্বেষু ন বিশেদ্ বনগহ্বরমূ ॥১০৮ 
শ্লেচ্ছব্যাপ্তানি সবাণি বনানি স্থ্যঃ কলো৷ যুগে । 
ন ভূপাঃ শাসিতারশ্চ গ্রামোপাস্তে বসেদতঃ ॥১৯০৯ 

গ্রামাশ্চ নগরা দেশাস্তথারণ্য-বনানি চ। 
ক্ষিতীশরক্ষিতান্যেব সর্বেষাং ফলদানি হি ॥১১০ 

প্রথমং ভূপতেন্তম্মাত কৃত্যং শংসেদ্ দ্বিজাগ্রজাঃ | 
যোগং বাহরণ্যবানং বা কুববাত তদনুজ্জয়া ॥১১১ 

ব্রতহীন হইয়া! অবস্থান করিবে না, রাত্রিতে ভূমি- 
শয্যায় শয়ন করিবে, নিত্য তন্দ্রারহিত হইয়া থাকিবে, 

এবং ভগবতুপ্রপন্ন হইয়া কাল কাঁটা ইবে 1১০৫ 

নিত্য যোগাভ্যাস, স্নান, আসন ও পরিক্রমা! করিবে। 

হেমন্ত, গ্রীস ও বর্ধাঞ্চতুতে জল, অশ্কি ও আকাশ আশ্রয় 

করিবে অর্থাৎ হেমস্তে জল, গ্রীষ্মে অগ্নি ও বর্ষাকালে 
আকাশ অবলম্বন করিয়া তপন্তায় রত থাকিবে ।১০৬ 

দত্ত দার] উদৃখলের কাধ্য করিবে অথবা প্রস্তরোপরি 
থাগযবস্ত কুন করিবে । কালপক্ক ভোজ্যদ্রব্য ভোজন 
করিবে, অথবা ফলের রস দ্বারা ভোজন-কর্ম সমাপন 

করিবে | শক্র-মিত্রে ও স্থখ-ছুঃখে সমান জ্ঞান করিবে । 

সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইবে। বনমধ্যস্থ গুহা 
প্রবেশ করিবে না ।১০ ৭৮ 

কলিযুগে সমস্য বন শ্রেচ্ছব্যাপ্ত হইবে এবং ভূপতিগণ 
শাসনকর্ত] থাকিবেন না। এইহেতু বানপ্রস্থারলঘ্থিগণ 
গ্রামের একপ্রান্তে বাম করিবে ।১০৯ 

গ্রীম, নগর, দেশ, অরণ্য ও বন এইগুলি সকলের 
ফলপ্রদ বলিয়া! রাজা রক্ষা করিবেন । সেইহেতু দ্বিজ্জ- 

শ্রেষ্ঠগণ প্রথমতঃ ভূপতির নিকটে বনগমনের আকাঙ্ক্ষা 
.. স্খিটি | | 

ই৫. 

স্ত্রামাহনল-বায়ুনাং যমন্যেন্দোরিরম্থতঃ | 
ঈশ-বিত্তেশযোত্র্ষমাত্রাভ্যো নিমিতো নৃপঃ 1১১২ 
পারত্রিকং তু যশুকিঞ্চিদ্ যকিঞ্চিদৈহিকং তথ! । 
নৃপাজ্জয়া ছিজাতীনাং তগুসর্বং সিধ্যতি প্রুবমূ ॥১৯১৩ 
নৃপতেঃ প্রথমং তম্মাৎ সাধোর্ষজ্ঞাদিকং দ্বিজঃ | 
রক্ষার্থং কথন্ষিত্বা তু ষথাকাধ্যং সমাপয়ে 0১১৪ 

ধেনুঃ পুর্বং বসিষ্ঠস্তয হাাসীদ্ ছুর্বাসোহপি চ। 

বনবাসাশ্রমস্থস্থয বহ্ছিকাধ্যায় তাং শ্রয়েৎ ॥১১৫ 

ফলল্সেহা যদা ন স্থ্যঃ কালবৈগুণ্যতো দ্বিজাঃ | 
তদ| গোছুদ্ধ-সপির্ভ্যামগ্নিকাধ্যং সমাপয়েশ্ ॥৯১৬ 

তথা সর্বেষু কালেষু তথা সর্বাশ্রমেষু চ। 

গোছুগ্ধাদি পবিত্রং স্যা সর্বকার্যেষু সত্বমাঃ ॥১১৭ 
বনবানিষু সর্বেধু ভিক্ষাং কুর্ধ্যাদ্ বনাশ্রমী | 
তদ! সর্বং প্রকুবাত পিতৃ-দেবার্চনাদিকমূ ॥১১৮ 

জানাইবে। তগ্পর তাহার অনুজ্ঞান্ুদারে যোগসাধন 
করিবে বা অরণ্যে বাস করিবে ।১১০-১১ 

বিধাতা ইন্দ্র, অগ্নি, বাম্ু, যম, চন্দ্র, সূর্য্য, শিব ও 
কুবের ইহাদের ব্রহ্মমাত্রা হইতে নৃপ স্থষ্টি করিয়াছেন । 
দ্বিজগণের এছিক ও পারত্রিক যাহা কিছু কর্ম, ততসমস্তই 
নৃপগণের আজ্ঞানুসারে সিদ্ধ হয় ।১১২-১৩ 

সেইহেতু ছ্বিজ প্রথমে সাধু-নৃপতির নিকটে যজ্ঞাদি 
রক্ষার কথা বলিয়া পরে যথাবিধি স্বীয় কার্য সম্পন্ন 
করিবে । বনবাসাশ্রমস্থ বশিষ্ঠ ও দুর্বাসার হোমীয় ঘ্বৃতের 
জন্য ধেন্ু ছিল, শুতরাং হোমক।ধ্যের জন্য ধেনুর আশ্রয় 

গ্রহণ করিবে ।১১৭-১৫ | 

কালবৈগুণ্যবশতঃ যদি ছ্বিজগণ ফলের রূস সংগ্রহ 
করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে গোতুগ্চ ও ঘ্বৃত ত্বারা 
হোমক্রিয়া সমাপন করিবে 1১১৬ 

হে সত্তমগণ! সেই প্রকার সর্ককালে সকল আশ্রমে 

সকল কাধ্যে গোছুগ্ধাদি হইল অতি পবিত্র বস্তু । বনাশ্রমী 

ঘিজসকল বনবাসীর নিকট  ভিক্ষ। করিবে, এবং তন্দার। 
পিতৃ-দেবার্চনাদি সমন্ত কাধ্য করিবে ।১১৭-১৮ 

অথব৷ ভিক্ষায় ঘত্ববান্ বনাশ্রমী ছিজ গ্রাম হুইত্তে, 



৯৬১০০ 

অক্টো ভূঞ্জীত বা গ্রাসান্ গ্রামাদান্ৃত্য যত্ববান্। 
বাসনা সংক্ষয়ং গচ্ছেদনিলাশঃ প্রাগ উদীচিকঃ ॥১১৯ 
বিপ্রায় বিপ্রো বনবাসধর্মান্ 

সর্বানিমানুক্তবিধিক্রমেণ 
সংশোধ্য পাপানি বপুবিশোধ্য 

ব্রহ্মাধিগচ্ছে পরমং দ্বেজেন্্রাঃ ॥১২০ 

আশ্রমব্রয়ধর্মান্ বা চরিত্বা প্রাগ, দ্বিজান্ততঃ। 
দ্বযস্য বা ততঃ পশ্চাচ্চতুর্থাশ্রমমাচরে ॥১২১ 
দ্বিজাগ্রজে। যদ পশ্যেদ্ বলীপলিতমাত্মনঃ | 

উপরামস্তথাক্ষাণাং ক্ষৈণ্যং কামন্য সদৃদ্বিজাঃ ॥১২২ 

সমীক্ষ্য পুত্রং পৌত্রং বা দৃষ্ট। বা ছুহিতুঃ স্বতমূ । 
অধীত্য বিধিবদ্ বেদান্ কৃত্বা যজ্ঞান্ বিধানতঃ ॥১২৩ 

নিশ্চয়ং মনসঃ কৃত্বা! চতুর্থাশ্রমমাবিশেত | 

প্রাজাপত্যাং বিধায়েন্টিং বনাদ্ বা 
সম্মনোহপি বা ॥১২৪ 

ভিক্ষা আহরণ করিয়া অষ্টগ্রাস ভোজন করিবে। পূর্ব 
ও উত্তরদ্দিক্ হইয়া সেই দিকস্থ বায়ু ভক্ষণ করিলে বাঁসন! 

সম্যক্ ক্ষম়প্রাণ্ড হয়।১১৯ 

হে ছিজেন্দ্রগণ ! বিপ্র এই বিধি অনুসারে সমস্ত 

বনবাস-ধর্, পালন করিয়া পাপরাঁশি-শোধন দ্বারা! শরীর 

বিশুদ্ধ করত পরব্রদ্দ প্রাণ্ড হয় ।১২০ 

অথবা ছ্বিজগণ প্রথমে আশ্রমত্রয়ের ধর্ম আচরণ 

করিয়া অথবা আশ্রমদ্বয়ের ধর্ম আচরণ করিয়া তৎপর 

চভুর্থাশ্রম ভিঞ্ষু-ধর্মণ আচরণ করিবে ।১২১ 

হে সদ্দ্বিজগণ! দ্বিজ যখন বুঝিতে পারিবে যে, 
বার্ধক্যবশতঃ নিজের শরীর শিথিল ও কামনার বিরাম 

হইয়াছে এবং চক্ষুর ক্ষীণতা উপস্থিত হইয়াছে, তখন 

পুত্র» পৌত্র ও দৌহিত্র দর্শন করিয়া বিধি অনুসারে 
বেদাধ্যয়নের অনস্তর ধথাশান্র বজ্ঞক্রিয়া সমাপনাস্তে 

মন স্থশ্থির করত চতুর্ধাশ্রমে প্রবেশ করিবে। 
প্রাঙ্গাপত্য:নামক যজ্ঞ করিয়া গৃহ হইতে বা বন হইতে 

চতুর্থামে প্রবেশ করিবে ।১২২-২৪ 

সমস্ত দক্ষিণাযুক্তান্ সর্ববেদাংস্ততণ্চ তান্। 
অগ্লীনাত্মনি চারোপ্য দণ্ডান্ বিধিবদাহরেও ॥১২৫. 

কিঞ্িনেদং সমাস্থায় তন্বর্মেণ চ বর্তয়ে। 
বাঙ্মনঃকায়দণ্ডাশ্চ তথ! সত্বাদয়ো গুণাঃ ॥১৯২৬ 

ব্রয়োহপি নিয়তা যস্য স ত্রিদণীতি কথ্যতে । 
কমণুন্বক্ষমাল! চ ভিক্ষাপাত্রমথাপর্ম্ ॥১২৭ 

কাষায়বাসঃ কৌপীনং কার্ষ্যার্থং বস্ত্রমেব বা । 
শিখা যজ্ঞোপবীতঞ্চ দণ্ডানাং ব্রিতয়ং তথা ॥১২৮ 
দ্বিকালং বিধিবৎ স্নানং ভিক্ষয়! চৈকভোজনম্। 
শুদ্ধৈকবৃত্তিবিপ্রেষু সতকর্মনিরতেষু চ ॥১২৯ 
ভিক্ষাচর্য্যা যতঃ প্রোক্তা ব্রতচর্ধ্যা তখৈব চ। 
অসম্তাষশ্চ শুদ্রেণ তথা চ শিল্পি-কারুভিঃ ॥১৩০ 

অবতৃত্বং তথা জ্ত্রীভিঃ কৃত্যমেতদ্ যতেঃ স্মৃতম্। 
ন কদম্বকনংরোধে! নিত্যমেকান্তশীলতা ॥১৩১ 

সদৈব প্রাণসংরোধঃ নবৈবাধ্যাত্মচিস্তনম্ | 
মুদ্ধেণুদার্বলাব্বশ্মময়ং পাত্রং যতেঃ স্মৃতম্ ॥১৩২ 

তৎপর সমস্ত দক্ষিণাযুক্ত সর্ববেদতত্ব ও সেই অশ্সি 
আত্মাতে আরোপিত করিয়া বিধি অন্রসারে দণ্ড 

আহরণ করিবে। কিছুমাত্র ভেদদৃ্টি রাখিয়া ভিক্ষুধর্মে 

প্রবতিত হইবে। যাহার বাক্য, মন, কায়, দণ্ড এবং 

সত্বাদি গুণত্রয় সংযত, সে ব্রিদগ্ডীনামে কথিত হয়। 

যতি কমগুলু, অক্ষমালা, ভিক্ষাপাত্র, কাষায়-বস্ত্র, 
কৌগীন, অথবা যথাবিধি কাঁধ্যপাঁলনের জন্য বন, শিখা, 

যজ্জঞোপবীত ও দগুত্রয় ধারণ করিবে এবং বিধি অনুসারে 

দুইবার স্নান ও ভিক্ষা দ্বারা একবার ভোজন করিবে । 

সৎকর্মনিরত শুদ্ধৈকবৃত্তিসম্পন্ন বিপ্রের নিকট হইতে 

ভিক্ষাগ্রহণ ও ব্রহ্মচর্ধ্যপালন যতির ধর্ম বলিয়া শাস্ত্রে 
উক্ত হইয়াছে। যতি শূত্র, শিল্পী ও কারকাধ্য-পরায়ণ 
বক্তিগণের মহিত আলাপ করিবে না ।১২৫-৩০ 

যতি স্ত্রীগণের সহিত আলাপ করিবে না--ইহা! 
তাহার কর্তব্য বলিয়! শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ইন্ট্রিয়- 
সমূহের সংরোধ না হইলে চিত্তের নির্লতার আতিশয্য 
স্থশ্থির হয় না।১৩১ 

সর্বদা প্রাণবাযু সংরোধ ও সর্বদা অধ্যাত্মচিন্তা 



বৃহ পরাশর-স্মৃতি 

শুদ্ধিরদ্ভিরমীষাং তু গোবালৈশ্চাবঘর্ষণম্। 
ন দত্দৈর্ন চ দণ্ডেন বিনা ব|। তেন বা তথ! ॥১৩৩ 
মোক্ষাবাপ্তির্ভবে পুংসাং কিস্তৃম্তাধ্যাত্মচিস্তনাৎ । 
সমত্বং হথখ-ছুঃখেযু তথ! বিদ্বেষ-রাগয়োঃ ॥১৩৪ 

আত্মাইন্যয়োঃ সমানত্বমজজ্রং চাত্মচিস্তনম্ ॥ 

যতিভিক্ত্িভিরেকক্র দ্বাভ্যাং পঞ্চভিরেব বা। 
ন স্থাতব্যং কদাচিৎ স্যাসিষ্ঠান্তে। নাশমাপ্র,য়ুঃ ॥১৩৫ 
বন্ুত্বং যত্র ভিক্ষ,ণাং বার্তাস্তত্র বিচিত্রকাঃ। 
ন্নেহ-পৈশৃন্য-মাৎসর্ধ্যং ভিক্ষুণাং নৃপতেরপি ॥১৩৬ 
তম্মাদেকান্তশীলেন ভবিতব্যং তপোহথিনা । 
আত্মাভ্যাসরতত শ্চৈব ব্রহ্গ প্রাপ্তযভিলাষুকঃ ॥১৩৭ 
ত্রিদগুগ্রহণাদেব যতিত্বং নৈব জায়তে | 
আধ্যাত্মযোগযুক্তন্থ ব্রহ্মাবাপ্তিবেদ্ যতঃ ॥১৩৮ 

জিতেন্দ্রিয়ো হি দণ্ডার্ো যুবা ন স্তাভথা সরুকৃ। 
স্পা শী ীশীশ্ীাীশীীশ্ী্োশাশিটিতি 

করিবে। মৃত্তিকা, বীশ, দারু, অলাবু ও প্রন্তরময় পাত্র 

যতির ভোজনপাত্র বলিয়া কথিত ।১৩২ 

পূবৌক্ত পাত্রসমূহ গোপুচ্ছের অবঘর্ষণ দ্বারা ও 

জল দ্বারা গুন্ধ করিবে। দগুসমূহ বা দণ্ড ভিন্ন শুদ্ধ 
করিবে না। দগুসমূহ বা দণ্ড দ্বার! শুদ্ধ করিবে () 1১৩৩ 

যখন সদা অধ্যাত্মচিস্তা হয় এবং সখ, দুঃখ, বিদ্বেষ ও 

অনুরাগে যখন সাম্যবোধ হয়, তখন পুরুষের মোক্ষপ্রাপ্ডি 
হয়। মিজ ও অপর ব্যক্তির মধ্যে সাম্যজ্ঞান এবং 

নিরন্তর আত্মচিস্তনও মোক্ষপ্রাপ্তির উপাঁয়। একস্থানে 

তিনজন, দুইজন ব! পাঁচজন যতি অবস্থান করিবে ন, 
যদি কখনও অবস্থান করে, তাহা হইলে সেই যতিগণ 

বিনষ্ট হয় ।১৩৪-৩৫ 
যেস্থানে বু সঙল্গ্যাসী থাকে, সেস্থানে বিচিত্র কথা 

হয়। সন্স্যাসিগণের সহ, পৈশুগ্য, (খলতা বা কর্ণদূষণতা) 
ও মাতসধ্য যেমন আছে, রাজারও সেইরূপ আছে ।১৩৬ 

সেইহেতু আত্মাভ্যাসরত, ব্রহ্ষপ্রীপ্তিকামী ও তপন্যা- 
করণেচ্ছু ব্যক্তি অতিশয় নির্ধলচরিত্র হইবেন ।১৩৭ 

কেবলমাত্র ভরিদণ্ড গ্রহণ করিলেই যতিত্ব আনে না। 

যেহেতু অধ্যাত্মযোগযুক্ত ব্যক্তির ব্রহ্ষাপ্রাপ্তি হয়, সেইহেতু 

ত্গ 

যুব! নীরুক্ তথ! ভিক্ষুরাত্মবৃদ্ধিপ্রদূষকঃ ॥১৩৯ 
ভিক্ষুর্গেহে বসন্ ষত্র কামার্তোহন্যোহভিগচ্ছতি | 

তৎুসম্মনাথং বৃদ্ধান্ বৈ সহ তেনৈব পাতয়ে ৪১৪০ 
একরাত্রং তু নিবসেদ্ ভিক্ষুর্যস্থ গৃহাঙ্গনে | 

তন্ত বৈ তারয়ে পুর্বান্ বিংশতিং পিতৃ-মাতৃতঃ | 

ভিক্ষুর্যস্তান্নভূগ, ব্রক্মযোগাভ্যাসরতো! ভবে ॥১৪১ 

পরিণামশ্চ যোগেন কৃতকৃত্যো গৃহী ভবে । 
নির্মম! নিরহঙ্কারঃ সর্বংসহঃ প্রসন্নধী2 | 

্রন্ষণ্যাত্মনি গোমায় মুনৌ স্তরেচ্ছে চ তুল্যদৃক ॥১৪২ 
চিহ্নানি ধাত্র! কথিতানি ধত্তে 

বর্ততে যে! বৈ বিহিতেন ভিক্ষুঃ। 

যোহ্ধ্যাত্ববেদী মততং জিতাক্ষঃ 

স ব্রহ্গকায়ে গমনং করোতি ॥১৪৩ 

দণ্ডী যদি অধ্যাত্যোগযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার 

ব্র্মপ্রাপ্ডতি হয় ।১৩৮ 

জিতেক্দ্িয়, রোগগ্রস্থ যুবা, নীরোগ ঘযুবা, সন্গ্যাসী ও 
আত্মরদ্ধি অর্থাৎ শরীরের স্থলতাবৃদ্ধিপ্রদূষক (“যোগিনাং 
কুশদেহ্”--এই শাস্ত্রবচনে পাওয়া! যায়,-যোগিগণ 

কখনও শরীরের পুষ্টিবৃদ্ধি করিবে না; কারণ তাহা 

যোগবিস্পকারক ।)% দণ্ডার্থ নহে । যে গুহে সন্ন্যাসী 
বা অন্য কোনও ব্যক্তি কামাত হুইয়। অভিগত হয়, বুদ্ধ 

হইলেও কামার্তের সহিত সেই গৃহস্বামীকে নিপতিত 
করিবে । যাহার গুহাঙ্গনে ভিক্ষু একরাত্র বাস করে, 

তাহার পিতামাতা হইতে পূর্ববর্তী একবিংশতি পুরুষ 
পরিত্রাণ লাভ করে। যাহার অন্ন ভোজন করিয়া 
সন্ন্যাসী ব্রক্ষযোগাভ্যাসে রত হুন, তীহার সেই যোগের 

পরিণামদ্বারা গৃহস্থও কৃতকত্য হয়। নির্মম, নিরহস্কার, 

সর্বংসহ ও প্রসন্নচেতীঃ ব্যক্তি যখন ত্রন্ম, আত্মা, শ্গাল, মুনি 

ও ম্লেচ্ছে তুল্যত্রষ্টা হন, তখনই ভীহার পরিপূর্ণ ব্রঙ্গভ্তান 

* আত্মবৃদ্ধি” শবে আত্মগ্রশংসাও বুঝার । “আত্মা+ শব্েকস: 
অর্থ দেহও হয়, যথ। অমবকোব--আত্মা যে ধতে। দেছে 
স্বভাবে পরমাত্মনি” | ৪ ৮ 2 



২২৮ 

বনস্থভিক্ষুধর্মান্ বৈ যানুবাচ পরাশরঃ | 
যথাবদভিধায়নৈতান্ বক্ষাম্যাশ্রমভেদকান্ ॥১৪৪ 

ইতি বানপ্রস্থ-ভিক্ষধর্মবর্ণনম্ ! 

॥ অথ চতুর্ণামাশ্রমাণাং ভেদবর্ণনমূ ॥ 

অথাতঃ সম্প্রক্ষ্যামি ভেদমাশ্রমসম্ভবয্ । 

্রহ্মচর্য্যাদিকানাং তু যাথাতথ্যং নিবোধত ॥১৪৫ 

চতুর্ণামাশ্রমাণাং তু ভেদে দৃষ্টো মনীষিভিঃ | 
প্রত্যেকশো বদাম্যেনং শুণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ ॥১৪৬ 

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থ্ো যতিস্তথা । 
এতভ্ডেদান্ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং পাপনাশনম্ ॥১৪৭ 
চতুধণ ব্রহ্মচারী স্যাদ্ গায়ত্রো বৈধসস্তথ | 
প্রাজাপত্যে। বৃহচ্চেতি লক্ষণানি পুথক্ পুথক্ ॥১৪৮ 

অক্ষারলবণাশী স্যাদ্ গায়ত্র্যভানতপরঃ 

বর্ততে ভিক্ষয়! নিত্যং গায়ত্রোহয়ং প্রকীতিতঃ ॥১৪৯ 

হয়। বিধাতা ব্রহ্ষজ্ঞানীর উক্ত চিহ্ুগুলি বলিয়াছেন । যে 
ভিক্ষু বিহিতরূপে ভিক্ষুর চিহ্ ধারণ করেন এবং বিহিত 

কর্মে প্রবতিত হন, যিনি অধ্যাত্বতত্বজ্ঞ, সতত জিতাক্ষ, 
তিনি পরব্রহ্দে গমন করেন 1১৩৯-৪৩ 

মহামুনি পরাশর বানপ্রস্থাবলন্দি-সন্ন্যাসিগণের ধর্ম 

সম্ধদ্ধে যাহা বলিয়াছেন, যথারীতি তাহা বলিয়া! এক্ষণে 

আশ্রমভেদ-সম্বন্ধে বলিব ।১৪৪ 

বানপ্রস্থভিক্ষুধর্মবর্ণন সমাপ্ত । 

অনস্তর আশমচতুগয়ের মধ্যে যে কি ভেদ 
আছে-_তাঁহা বলিব। 

আঁশ্রমসুদ্ভূত ভেদের কথা অনস্তর বলিব। ব্রহ্মচর্য্যাদি 
আশ্রমের প্রকৃত স্বরূপ শ্রবণ কর 1১৪৫ 

হে দ্বিজসত্মগণ! মনীষিগণ আঁশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে 
ভেদ দর্শন করিয়াছেন। প্রত্যেকটির মধ্যে এই ভেদ 
কি প্রকার--তাহা বলিব তোমরা শ্রবণ কর।১৪৬ 

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থঃ বানপ্রস্থ ও যতি ইহাদিগের ভেদ 
বিশেষন্ডীবে বলিব। আশ্রমচতুষ্টয়ের এই পাঁপনাশন 
ভেদ লিংগ কর ।১৪৭ 

আধ্য-শান্ 

চতুর দ্বাদশাব্দানি যোহ্ধীয়ানম্চতুঃশ্রতীঃ | 
ভিক্ষয়া ব্রন্চর্ষ্যেণ তিষ্ঠেদ্ ব্রাহ্ম স উচ্যতে ॥১৫০ 
গুরোর্বা গুরুপুত্রস্ত ততপত্ত্যা বাপি সন্নিধো। 
যো বসেদভ্যসন্ জ্ঞানং ব্রহ্মচারী স নৈঠিকঃ ॥১৫১ 

খতুকালাভিগামী সন্ পরস্ত্রীং পর্ব বর্জয়ে€। 
বেদানধ্যেতি ভিক্ষাভূক প্রাজাপত্যোহয়মুচ্যতে ॥১৫২ 

গৃহস্থস্ত চতুর্ভেদো বার্তা-শালীনরৃত্িকৌ । 
যাষাবরস্তথা বান্যো। ঘোরসন্ন্যাসিকস্তথা ॥১৫৩ 

কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যৈঃ কুর্বন্ সর্বাঃ ক্রিয়া দ্বিজঃ | 
বিহিতৈরাত্মবিগ্ঠৈশ্চ বাতাবৃতিঃ স উচ্যতে ॥১৫৪ 

দদাত্যধ্যেতি যজতে যাজযেম্স চ পাঠয়েু। 

কুর্ধ্যাৎ কর্মীপ্রতিগ্রাহী শালীনো ধ্যানকৃদ্ দ্বিজঃ ॥১৫৫ 

উত্তঃ সন্ কারয়েদন্াং ক্রিয়াং কুর্ধ্যা প্রতিগ্রহ্ম্ । 
পাঠয়েচ্চ তথাত্মানং যাধাবরঃ স উচ্যতে ॥১৫৬ 

ব্রক্মচাঁরা চারপ্রকার, যথা-__গায়ত্র, বৈধস, প্রাজাপত্য 

ও বৃহ (নৈষ্ঠিক)। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণও পুথক্ 
পৃথক্। অক্ষীর-লবণভোজী, গায়তীজপাভ্যাস-তত্পর 
ও নিত্য ভিক্ষবৃত্তিপরায়ণ ব্রহ্মচারী 'গায়ত্র'রহ্ষাচারী ' ূ 

নামে কীতিত হন। যিনি দ্বাদশবর্ধ যাব চারি প্রকার 4 

বেদ অধ্যয়ন করেন, ভিক্ষাবৃত্তি-পরায়ণ হুন ও ব্রশ্ঘচ্য্য 

পলন করিয়! অবস্থান করেন, তাহাকে “ত্রাঙ্ধ' €(বৈধস )- 

ব্রহ্মচারী বলে। যিনি গুরু, গুরুপুত্র বা গুরুপত্বীর 
সনিধানে বাস করিয়া জ্ঞান অভ্যাস করেন, তাহাকে 

“নৈন্ঠিক'ত্রদ্মচারী বলে। যিনি খতুকালাভিগামী হন, 
পরস্ত্রী বর্ন করেন এবং পর্বতিথিতে অভিগত হন ন' 

এবং ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা-নিরাহ করত বেদাধ্যয়ন করেন, 

তাহাকে 'প্রাজাপত্য'-ব্রহ্মচারী বলে ।১৪৮-৫২ 

গৃহস্থ চার প্রকীর, যথা--বার্তা-বৃত্তিক, শালীন- 
বৃত্তিক, যাযাবর ও ঘোর সন্াসী। যে ঘ্বিজ কৃষিকর্ম, 

গো-রক্ষা, বাণিজ্য ও বিহিত আত্মবিষ্ভাত্বার! সমস্ত কার্য 
করেন, তাহাকে “বার্তীবৃ্ধি” গৃহস্থ বলে ।১৫৩-৫৪ 

যিনি দান, অধ্যয়ন, জন ও ষাঁজন করেন, অধ্যাপন! 



বৃহৎ পরাপর-শ্যৃতিঃ 

তিষ্ঠেদ্ যশ্চ শিলোগ্থাত্যামুদ্ধ তাযিশ্চ উচ্যতে । 
আত্মবিচ্চ ক্রিয়াঃ কুর্যযাদ্ ঘোরসন্গ্যামিকঃ 

স্মৃতঃ ॥১৫৭ 
বানপ্রস্থশ্চতুর্তেদেো বৈখানস উদুশ্বরঃ | 
বালখিল্যো বনেবাসী তল্পক্ষণমথোচ্যতে ॥১৫৮ 

ফলৈমূলৈরকৃষ্টান্ৈরগিকর্ম বনে বসন্। 
কুর্য্যাৎ পঞ্চমহাযজ্ঞান্ স বৈখানস আত্মবিশ ॥১৫৯ 

প্রাতদূ্টিদিগানীতৈঃ ফলাকৃষ্টাশনেম্ধানৈঃ ॥ 
উদ্ম্বরো৷ মতো জ্ঞানী পঞ্চজ্জাগ্রিকর্মরূ 1১৬০ 
চতুরো শ্যাসকৃদগ্নিকার্ষ্যং কুর্বন্ বনে বসন্ । 
ফলন্েহৈর্বনান্নৈশ্চ বহুভিঃ শ্রুতিচোদিতৈঃ ॥১৬১ 
উদ্ধৃত্য পরিপুতান্তিশ্চ তথাহযাচিতরৃত্তিকঃ। 
ফলৈর্ন্যৈর্বনানৈশ্চ ফেনপঃ পঞ্চবজ্ঞকুত ॥১৬২ 

ও প্রতিগ্রহ করেন না কিন্তু কর্ম করেন, সেই ধ্যাননিষ্ঠ 
দ্বিজ "শালীন বৃত্তি” গুহস্থ নামে অভিহিত হন ।১৫৫ 

যিনি অন্য ব্যক্তি কতক কথিত হইয়া স্বয়ং অনু 
ক্রিয়ায় এবতিত হন, প্রতিগ্রহ করেন এবং অধ্যাপনা 

করেন, তাহাকে “ষাযাবর' গৃহস্থ কহে ।১৫৬ 

যিনি শিল ও উষ্াবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করেন, 
যিনি উদ্ধতাগ্সি ও আত্মবিত হইয়া সমস্ত ক্রিয়া করেন, 

তাহাকে ঘোর-সন্ন্যাসী' গৃহস্থ বলে। (ধাম্যকতর্নের 
পর গাছে যে ধাশ্য থাকে, তাহা খু'টিয়া লওয়া “শিল” আর 

ক্ষেত্রে পতিত ধান্য খুঁটিয়া লওয়! “উদ্” )1১৫৭ 

বানপ্রস্থ চারি প্রকার-_-বৈধানস, উদুম্বর, বালখিল্য 

ও বনেবাসী। অনন্তর তাঁহাদের লক্ষণ উত্ত হইতেছে। 

ধিনি বনে বাদ করিয়া ফল, মূল ও অকধিত ভূমিতে 
উৎপন্ন ধান্যের তওুল দ্বার! জীবনধাঁরণ করেন এবং অগ্থি- 
কর্ম ও পঞ্চমহা ধজ্্ঞ করেন, সেই আতুতব্বজ্ঞ বানপ্রস্থাশ্রমী 

'বৈখানস' নামে কথিত হুন। যিনি প্রাতঃকাঁলে দৃষ্ট 
অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দনার্দির পর যেদিকে প্রথম দৃষ্টি পড়িবে, 

সেই দিক্ হইতে আনীত ভোজ্য, ফলাকৃষ অশন 
ও ইন্ধন দ্বারা জীবনধারণ করেন এবং পঞ্চমহাষজ্ঞ 
ও অশ্নিকর্ণ করেন, সেই জ্ঞানীকে উছুষ্ঘর' বলে। 

৯ 

বনস্থে৷ বালখিল্যো৷ যো৷ ধত্ে বন্কলচীবরমূ। 
অগ্নিকার্ধ্যকৃদাত্মজ্ঞ উর্জান্তে সঞ্চিতং ত্যজন, 0১৬৩ 
চতুর্ভেদঃ পরিক্রাট্ স্যা কুটীচক-বহুদকৌ । 
ংসাঃ পরমহংসাশ্চ বক্ষ্যস্তে তে পৃথক্ পৃথক ॥১৬৪ 

পুত্স্থয ভ্রাতৃপুত্রস্ত ভ্রাতৃ-দৌহিত্রয়োরপি। 
তদ্ুপাস্তকুটাস্থো যঃ ন ভৈক্ষ্যবৃত্ভিভূগ, 

দ্বিজঃ ॥১৬৫ 

প্রতিচর্য্যাকৃতঃ সোহপি যে! বাসঃ পুতবারিপঃ। 
তথা ব্রিদগুভৃ শান্ত আত্মজ্ঞঃ স কুটীচকঃ ॥১৬৬ 
জ্ঞেয়ো বহুদকে। নাম যঃ পবিভত্রিতপাছুকঃ | 
শিখাসনোপবীতানি ধাতুকাধায়বন্ত্রভৃত ॥১৬৭ 

সাধুর্ততিদ্ধিজৌকঃস্্ ভিক্ষাভূগাত্মচিন্তকঃ | 
বহুদকস্তয়ং জ্ঞেয়ো যঃ পরিব্রাট্ ত্রিদগুভূৎ ॥১৬৮ 

যিনি বনে বাস করিয়া শ্যাঁস ও অগ্িকার্্য করেন, শ্র/তি- 

কথিত বহু ফলরস ও বনান্ন দ্বারা জীবন রক্ষা করেন, 
ঘিনি যাক্জ্া-বুক্তিরহিত, পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠানরত, যিনি 
উদ্ধত পরিপূত জল, বন্যফল ও বনান্ন দ্বারা জীবিকার 

ব্যবস্থা করেন এবং ফেন পান করেন, সেই চতুর্থ বানপ্রস্থী 
ধিনেবাসী' নামে কীতিত হন। যিনি বনে বাস করিয়া 

বন্ধল ও সঙ্সাসিদিগের পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করেন, 

অগ্নিকাধ্য করেন এবং কাঁতিকমাস অতীত হইলে 

সঞ্চিত দ্রব্য ত্যাগ করেন, সেই আত্মতন্বজ্ক বানপ্রস্থাবলগ্ী 
বালখিলা”নীমে অভিহিত হুন।১৫৮-৬৩ 

পরিব্রাজক চারি প্রকার--কুটীচক; বহুদক, হংস ও 

পরমহংস। তাহাদের সম্বন্ধে পৃথক পুথগ ভাবে বলিব। 
পুত্র, ভ্রাতৃপুত্র, ভ্রাতা ও দৌহিত্রের নিকটে কুটাতে 
থাকিয়া যে দ্বিজ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ ফরেন, 
প্রতিচর্যাকৃত হইয়াও যিনি বন্ধপৃত বারি পান করেন. 
এবং যিনি ত্রিদগুধারী, শাস্ত ও আত্মজ্ঞ, তিনি ৮৪ 
নামে খ্যাত হন ।১৬৪-৬৬ 

িমি পবিত্রীকৃত পাছুকা ধারণ করেন, ধিনি শিখা 
আসন ও উপরীতাহিত, ধাতুকাষায়-বন্ত্রধারী, ধিনি 

সাধুরুত্তি দ্বিজগণের নিকট হইতে ভিক্ষা! করিয়। ছে 



২৩৩ 

একদগুধরা! হংসাঃ শিখোপবীতধারিণঃ | 

বার্য্যাধারকরাঃ শান্তা ভূতানামভয়ঙ্করাঃ ॥১৬৯ 

বসস্ত্যেকক্ষপাং গ্রামে নগরে পঞ্চশর্বরীঃ। 

কর্ময়ন্তে ব্রতৈর্দেহমাত্বজ্ঞানরতাঃ সদ! ॥১৭০ 
একদগুধর! মুণ্ডাঃ কম্থা-কৌপীনবাসসঃ | 
অব্যক্জলিঙ্গিনোহব্যক্তাঃ সবদৈব চ মৌনিনঃ ॥১৭১ 

শিখাদিরহিতাঃ শান্তা উন্মত্তবেষধারিণঃ | 
ভগ্র-শূন্যামরৌকঃস্থ বাদিনো ব্রহ্গচিন্তকাঃ ॥১৭২ 
এতে পরমহংস1 বৈ নৈষ্তিকা৷ ব্রন্মভিক্ষবঃ | 
উক্তান্ত্গতভেদজ্ৈরাত্মনঃ প্রার্থনাকরাঃ ॥১৭৩ 

যো ্রহ্মচর্য্যব্রতচারিভেদে। 

ভেদো গৃহস্থম্ত তথৈব যশ্চ। 
যোহরণ্যবাসি-দ্বিজ কর্মভেদো 

যতেস্তথা নৈষ্টীকমুক্তিভেদাঃ ॥১৭৪ 

করেন এবং আত্মচিস্তাতৎপর ও ত্রিদগুধারী, সেই 
পরিব্রাজককে “বহুদক” বলে ।১৬৭-৬৮ 

ধাহারা একদগুধারী এবং শিখা ও উপবীতধারী, 

হন্তই ধাহাদের জলপণত্র, ধাঁহারা শাস্ত ও প্রাণিবৃন্দের 

অভয়দাতা, ধাহারা গ্রামে একরাতর ও নগরে পঞ্চরাত্ 

বাস করেন, ধাহাঁর! আততত্বজ্ঞ, ব্রতপাঁলন-হেতু ধাহাদের 

শরীর কৃশ, তীহাদিগকে 'হংস* বলে। একদগুধারী, 
মুগ্ডিতমস্তক, কন্থা ও কৌগীনবন্ত্রধীরী, অপ্রকাশিতচিহ- 
ধারী, অব্যক্ত, সর্বদা মৌনী, শিখাদিরহিত, শান্ত, উ্মত্ত- 
বেশধারী, ব্রহ্মচিস্তক এবং ভগ্ন ও জনশূন্য দেবালয়ে বাস 
করেন, এইরূপ নৈষ্ঠিক ব্রদ্মভিক্ষু আত্মাপ্রার্থনাকারিগণকে 
পরিব্রীজক-ভেদজ্ঞগণ “পরমহংস' বলেন ।১৬৯-৭৩ 

্র্ষচর্যযব্রতচারি-ভেদ, গৃহস্থধর্মের ভেদ, অরণ্যবাসি- 
ছ্বিজকর্মভেদ এবং যতির নৈষিক মুক্তিভেদ উক্ত 
হইয়াছে 1১৭৪ 

হে দ্বিজগণ! পরাঁশর মুনি আঁশ্রমচতুষ্টয়ের ভেদের 

কথা বলিয়া পাপনাশন যোগ-সম্থন্ধে যাহা বলিয়াছেন-_ 

তাহা শ্রবণ কর।১৭৫ 

আধ্য-শাস্ত 

চতুর্ণামাশ্রমাণাং তু ভেদমুক্ত1 পরাশরঃ। 
অথাব্রবীদ্ দ্বিজা যোগং শৃণুধ্বং পাপনাশনমূ্ ॥১৭৫ 

মুমুক্ষবে! বিরজ্যন্তে দেহাদ্ গেহাদিতে। যথা । 
শরীরজ্ঞান্তথ প্রাঃ পরব্রহ্মলয়ং গমাঃ ॥৯৭৬ 

খ-বায়গ্যদু-ধাত্রীভিরারন্ধমাশুনাশি চ। 
তন্মুখ্যগুণসংযুক্তং তৎপঞ্চা ক্ষালয়ং ত্যজেও ॥১৭৭ 

শুক্র-শোণিতসংযোগাহ স্ত্রীকোষ্ঠপাকসম্ভবম্। 
ছুঃখেন দশভির্মাসৈ্যায়তং ভুরিদোহদৈঃ ॥১৭৮ 
জনন্যা দোহদাভাবে গর্ভস্থস্াপি হুঃখিতাঃ | 

অত্যন্তং জায়মানস্ত যোনিযন্ত্রনিগীড়নাত ॥১৭৯ 

জাতম্য বালরোগা্যৈর্ষোগিনী-গ্রহদোষতঃ | 
দেহিনঃ সর্বদা দুঃখং দস্তজম্মাদিকৈগ্র হৈঃ ॥১৮০ 

এবং বাল্যে মহদ্দুঃখং কৌমার্য্যে যৌবনেহপি চ। 
ক্রিয়া বিনাপি সাধ বা দারিদ্যশব্ষযয়োরপি ॥১৮১ 

বিরাগ জন্মিলে যেমন গৃহিগণ গুহ হইতে চলিয়া 
যায়, সেই প্রকার মুক্তিকামিগণ দেহ হইতে গমন 

করেন। শরীরতব্তচ্ছগণ বলেন,_ মুমুক্ষুগণের দেহ হইতে 

গমনের অর্থ পরব্রদ্ে লীন হওয়া 1১৭৬ 

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চভূত দ্বারা 
গঠিত সমস্ত পদাথ শীঘ্র বিনাশশীল বলিয়া পিতামাতার 

শুক্রশোণিতসংযোগে মাতৃগর্ভে শিশুরপে মাতার 

স্মেহাতিশয্যে দশমাসকাঁল দুঃখের মধ্যে অতিবাহিত 
করিয়া মুখ্য গুণসংযুক্ত পঞ্চভূতাত্মক যে দেহ উৎপন্ন হয়, 

সেই দেহরূপ গুহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া ষায় ।১৭৭-৭৮ 

জননীর স্সেহাভাব হইলে যোনিষস্ত্রের নিপীড়ন-হেতু 
জায়মান গর্ভস্থ শিশুরও অত্যন্ত দুঃখ হয়। যৌগিনী ও 

গ্রহদোষবশতঃ এবং সূর্য্যাদি গ্রহকর্তৃক দক্তোদগম প্রভৃতি 
বালককালীন রোগাদি দ্বারা জাত-বাঁলকের সর্বদ1 দুঃখ 

উপস্থিত হয় ।১৭৯-৮০ 

এই প্রকার বাল্য ও কৌমাঁর অবশ্থায় এবং 
যৌবনকালে, সপত্ীক এবং বিপত্রীকাবস্থায় দারিজ্র্য ও 
এশ্বর্ষ্যের জন্য মহাচুঃখ উপস্থিত হয় ।১৮১ 



বৃহতগরাশর-স্মৃতিঃ 

ক্ুতৃডভ্যাং প্রথমে বিত্তরক্ষণা্ঠৈদ্বিতীয়কে। 
বৃদ্ধত্বে চানয়ে ছুঃখং তল্মাদ্ হুঃখময়ং বপুও ॥১৮২ 

মাংলেন লেপিতং বদ্ধং স্ায়ুভিঃ কুল্যলঞ্চ়মূ । 
মেদোমেহনসম্পূর্ণৎ কফ-পিত্ত-বসাশ্রয়মূ ॥১৮৩ 
অমেধ্যপুর্ণং ভন্ত্রাব সর্বং বৈ সর্বদাহশুচি | 
মৃত্নয়া স্নান-গন্ধা্বৈনির্গন্ধি ক্রিয়তে বহিঃ ॥১৮৪ 
দুর্গন্ধং সর্বরন্ধেষু স্বত্রাণোদ্ধেগকারকমূ । 

সততং অ্রবয়েইমেধ্যং কিং দেহস্তোচ্যতে 
শুভম্ ॥১৮৫ 

যদদগ্ধং ভবেম্মুতস্া দগ্ধং ভন্মত্বমাপ্ু য়া । 
সৃতন্ত দৃশ্যতে কিঞ্চিত তৃষ্তাকোপরতস্ তু ॥১৮৬ 
ক ইহোতপদ্ধাতে বিদ্বান, কো বেহ ভ্রিয়তে পুনঃ । 
যক্ত্রোপমমিদং ধীমান, বায়ুত্যক্তং মুতং ভবেশু ॥১৮৭ 
পৃথগাত্ম। পৃথক্ স্বান্তং পুথক্ খানি দশাপি চ। 

পৃথক্ পৃথক্ চ ভূতানি পৃথক তেষাং 

গুণোত্করঃ 0১৮৮ 

প্রথমে অর্থাৎ বাল্য ও কৌমার অবস্থায় ক্ষুধা ও 
তৃষ্ণার ভ্বালায় মহাছুঃখ, যৌবনাবস্থায় বিভ্তরক্ষণাদি 

ব্যাপারে দুঃখভোগ, বার্ধক্য উপস্থিত হইলে ক্ষুৎপিপাসা 

ও বিত্বরক্ষণ জনিত দুঃখ উপস্থিত হয়। ০সইহেতু দেহীর 

দেহ সর্ধদা দুঃখময় বলিয়। জানিবে। ১৮২ 

মাংসলিপ্ত, সীয়ুবদ্ধ, অস্তি, মেদ ও মেঢসমূহ দ্বারা 
সম্পূর্ণ, কফ, পিত্ত ও বসার আশ্রয়স্থল (মাংস হইতে 

উৎপন্ন ধাতুবিশেষের নাম বসা), অমেধ্য ( পৃতিগন্ধ ) 
পূর্ণ, এবং ভন্ত্র/সদৃশ এই সমস্ত শরীর সর্বদা অশুচি। 
মৃত্তিকা দ্বারা ও গন্ধাদি দ্বারা ম্লান করিলে কেবল 

দেছের বহির্ভীগ গন্ধাহীন হয়। কিন্তু তথাপি শরীরের 

সর্বরন্ত্রে স্বীয় ম্রাণেক্দ্রিয়ের উদ্েগকর দুর্গন্ধ সর্বদ] ক্ষরিত 

হয়। দেহের অপবিত্র কি এবং পবিত্র কি--তাহা বলা 

হইতেছে। যাহা দগ্ধ হয় নাই এবং যাহা দগ্ধ হইয়া 

ভস্মে পরিখত হুইয়াছে- এইরূপ তৃষ্ণা এবং কোৌপরত 
ব্যক্তির ও মৃতের তাহা কিঞ্চিৎ পরিদৃষ্ট হয়। কোন্ 
বিবান এখানে উৎপন্ন হইয়াছেন, কেইবা এখানে 

২৩১ 

পৃথক্ প্রাণাদিবায়ুশ্চ তদগতিশ্চ পৃথক পৃথক্। 
পুথক, পৃথগিতি হোত শরীরং 

| কিমিহোচ্যতে 1১৮৯ 
আরম্ভকাণি যান্যেব তেষু যাস্তি তদংশকাঃ। 

আত্মা চান্যদবাপ্লোতি যাতনীয়ং পুনর্বপুঃ 7১৯০ 
যঃ পশ্ঠেং শৃণুয়াজ্জিত্রে ব্বদেদ্ বিদ্যাৎ স্মরেদ্ 

বেশ । 
স্বপ্যাচ্চ জাগুয়াদগচ্ছেন্তিন্দ্যাদ্ গায়েজ পেত 

পঠে€ ॥১৯১ 

গৃহীয়াদপ্পযেদগ্যাজ্জায়েত জনয়েদপি। 
লোহস্তি কশ্চিৎ পরো দেহাদ্ যো দেবীতি 

নিগদ্যতে ॥১৯২ 
নৈকম্চেণ স্যান্ন দেহেইস্মিন, প্রত্যভিজ্ঞ৷ কথং ভবে । 
একটৃক্-দৃষ্টিরূপস্ত পুনরন্যেন পশ্ঠতঃ ॥১৯৩ 
অদ্রাক্ষং যদহং বস্ত তদৈবৈতৎ স্পৃশাম্যথ । 
যথাহস্প্রাক্ষঞ্চ পশ্যামি প্রতীতির্যস্ত জায়তে ॥১৯৪ 

++ ৯ উস $ 

মরিয়াছে ? যন্ত্রতুল্ এই শরীর বায়ুত্যক্ত হইলেই ম্বৃত 
বলিয়া কথিত হয়। 'আাত্মা পৃথক্, হৃদয় পৃথক্, চিত্ত ও 

দশ ইন্দ্রিয়ও পুথক্, প্রাণিগণও পৃথক পৃথক এবং 
তাহাদের গুণসমূহও পৃথক্। প্রাণাঁদি বায়ু পৃথক এবং 
তাহাদের গতিও পৃথক্ পৃথক, এইরূপ সমন্তই পৃথক্, 
এক্ষণে শরীর কি- তাহা বলা হইতেছে ।১৮৩৮৯ 

যেই পঞ্চভূত হইতে শরীরগুলি গঠিত হইয়াছে, 
সেই পঞ্চভূতসমূহ পঞ্চডৃতে চলিয়া যায়। তখন আত্ম! 
আবার যাঁতনাভোগ্য শরীর প্রাপ্ত হয় ।১৯০ 

কোনও পরম পুরুষ আছেন, যিনি দর্শন, শ্রবণ, 

ঘাণ ও ভোজন করেন, জানেন, স্মরণ করেনঃ বলেন, 

নিদ্রীপন্ন ও জাগরিত হন, গমন, ভেদ, গান, জপ, পাঠ, 
গ্রহণ, অর্পণ ও দান করেন, ধিনি জন্মলাভ ও জন্মদান 

করেন, তিনি দেহ হইতে ভিন্ন; এবং দেবতা বলিয়। 

শান্ধে কথিত হইয়াছেন। ঘদি এক আত্মা না হয়, তাহ 

হইলে এই দেহে কি প্রকারে একজ্জানসম্পন্ন ব্যক্তির ব৷ 
অপরকৃি দৃষ্ট ব্যক্তির পুনজ্্ঞীন হয় ?১৯১-৯৩ 



২৩২ াধা-শান্ী 
দর্শন-স্পর্শনাভ্যাঞ্চ গ্রহণাদেক' স্তনঃ | বধির-র্ীব-নিঃস্বা-হন্ধা! জায়ন্তে পুরুষাধমাঃ । 
অস্তি হ্যাত্মা পরে দেহাত্রথা দেহান্তি কশ্চন ৪১৯৫ নিরেনসঃ পুনভূত্ব। বিদ্বদ্ বিপ্রকুলেষু চ ॥২০২ 
গৃহী চ গৃহমধ্যস্থো ভম্নং কিঞ্চিৎ সমাচবেশ | মহাকুলেষু চান্যেষু জায়ন্তে লক্ষণান্ধিতাঃ | 
দেহে ক্ষতারদিসংরোহাত্তদ্দেস্স্তি কশ্চন ॥১৯৬ 

জ্কানযোগফলেনায়ং কর্মযোগফলেন চ। 

স এব ভূজ্যতে কুর্বন, উদ্দেশে তন্ত তাবিতি ॥১৯৭ 
তাধ্যতে কর্মণ! চায়ং বধ্যতে কর্মণাপি চ। 
উভয়থাপি নৈবাত্র প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে ছ্বিজাঃ, ॥১৯৮ 
মায়াবিত্বঞ্চ মুকত্বমতিরিক্তাংগতা ক্রমাৎ। 

অবাকৃত্বং ধান্যহ্তুণাং পৈশুন্যে পুতিনাসিতা ॥১৯৯ 
ভরতো৷ বর্ণ কৈশ্চিত্রৈঃ স্বদেহং চিত্রয়েদ্ যথা । 
কুরবস্ানাবিধং কর্ম তথাত্মা কর্মজাস্তনুঃ ॥২০০ 
জরায়ুজাগুজাদীনি বপুংষি যোহগ্রহীন্নিজৈঃ | 
কর্মভি্বর্ভেদৈশ্চ চিন্ুদৌর্গত্যরুগ যতঃ ॥২০১ 

আমি যে বপ্ত দেখিয়াছি, তাহাই এক্ষণে স্পর্শ 

করিতেছি; যাহা স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহাই 

দেখিতেছি। আত্মা এক না হইলে এই প্রকার প্রতীতি 

জন্মে কিরূপে 1১৯৪ 

একই বস্তুর দর্শন, স্পর্শন দারা এবং গ্রহণ হইতে 

ইহা বুঝা! যায় যে, পরম আত্মা আছেন --যিনি এক 
দেহ হইতে অন্য দেহে দেহীরূপে বর্তমান থাকেন 1১৯৫ 

গৃহমধ্যস্থ গৃহী কোনও দ্রব্য ভগ্ন করিলে দেহে ক্ষত 
প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, ইহাতে বুঝা যায় যে, কোনও 

একজন দেহী আছেন ।১৯৬ 

জ্কানযোগ ও কর্মযৌোগের ফল তিনিই ভোগ 

করেন, উদ্দেশ্য তাহার জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয়ই | 

কর্ম পরিত্রীণ করে, বধও করে। হে দ্বিজগণ ! এই উভয় 
প্রকারই প্রত্যক্ষতঃ পরিদৃষ্ট হয় না।১৯৭-৯৮ 

ধান্যহরণকারিগণের মায়াবিত্ব, মুকত্ব, অধিকাঙ্গত্, 
ধাফ্শক্কতিরাহিত্য, এবং খলতাবশতঃ দুর্গন্ধময় নাসিক] হয়। 

ভরত ষে প্রকার নানাবর্ণ চিত্র দ্বার! স্বদেহ চিত্রিত 

করিয়াছিল, সেই প্রকার আত্ম! নানাবিধ কর্ম করিয়া 
কর্ণজ-তনু লাভ করেন। যে ব্যক্তি মিজকর্ম ও 

ধনবন্তঃ প্রজাবন্তে বিগ্যাবস্তে! ষশম্থিনঃ ॥২০৩ 
রূপ-পৌভাগ্যসংযুক্তাঃ সর্বেষামুপকারকাঃ। 
ব্রঙ্মাভ্যাসরতাঃ শান্তাঃ ষট্কর্মনিরতাস্তথা ॥২০৪ 
পঞ্চযজ্জকৃতো নিত্যমগ্রিষ্টোমাদিষু স্থিতাঃ | 
দ্বিজোপাস্তিকর! নিত্যং গুর্বাচাধ্যাদিপুজকাঃ ॥২০৫ 

চতুরাশ্রমধর্মাণাং মেবিনঃ সমদশিনঃ | 

গুণৈঃ সর্বৈঃ সমাধুক্তান্তেজন্িনো জনপ্রিয়াঃ ॥২০৬ 
এবন্ভুতাশ্চ যে বিপ্রান্তেষাং বিঞ্ুঃ সদাস্তিকে | 
বিষুঃশ্চ সবদৈবত্যন্তম্মাদ্ বিষুমনা ভবে ॥২০৭ 

দেবতার্চাকৃতাং নিত্যং গুরূপাস্তিকৃতাং তথা । 

ব্রল্মৈবাভ্যলতাং সম্যগ, ব্রহ্মসাক্সিধ্যমিষ্াতে ॥২০৮ 

বর্ণভেদানুলারে চিত্তের দৌর্গত্যরূপ রোগযুক্ত হইয়া 
জরাযুজ বা অগুজ প্রভৃতিশরার গ্রহণ করিয়াছে, বধির, 

ক্লীব, নিঃম্ব, অন্ধ প্রভৃতিরপ পুরুষাধম হইয়া জন্মলাভ 
করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই পুণ্যকর্মবারা নিষ্পাপ হুইয়া 
পুনরাকস বিদ্বদ্-বিপ্রকুলে অথবা অন্য কোনও শ্রেষ্ঠ 
কুলে ধন, প্রজা, বিষ্ভা, যশঃ প্রভৃতি বিশিষ্টলক্ষণান্থিত- 
রূপ ও সৌভা গ্যসংযুক্ত এবং সর্বজনের হিতকারী হইয়া 
জন্মগ্রহণ করেন এবং ব্রহ্মপ্রান্তির উপায়ীভূত সাধন- 
কর্মের অভ্যাসে রত থাকিয়া শান্ত 'ও ষট্কর্ণনিরত হন। 

নিত্য পঞ্চমহাষজ্ঞ, অগ্রিষ্টোমাদি যাগ, দ্বিজোপাসক, 
গুরু ও আচাধ্যাির সেবা-পরায়ণ হন।১৯৯-২০৫ 

ভগবান্ বিষণ আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্মের সেবক, সমদর্শ, 
সমস্ত গুণযুক্ত,। তেজস্বী ও জনপ্রিয়, এই প্রকার 
(পূর্বোক্ত) গুণযুক্ত বিপ্রগণের নিকটে বিষু সর্বদা অবস্থান 
করিয়া থাকেন। সর্বদেবময়ঞ সেইহেতু বিষুঃমনীঃ 
হইবে। শান্ত্রদশিগণ দেবার্চন ও গুরূপাঁসনাকারিদিগের 
এবং ব্র্ষধ্যানাভ্যাসরতগণের ব্রহ্মসান্লিধ্যলাভ ইচ্ছা! 
করেন 1২০৬৮ 

জীব যতক্ষণ যাবত ' সাধনোপযোগি-শরীর-বহুন 



বৃহৎ পরাশর-্থাতিঃ 
উপাস্যং তৎ সদ। ব্রহ্ম যাব লাধকতাং বহে । 

বহবায়াসাদ্ বিদিত্বা যত সংসরেন্বেহ মানবঃ ॥২০৯ 

বদস্তি ব্রহ্মবেত্তারো ব্রদ্ধাভ্যাসমনেকশঃ | 
্রঙ্মাপি দ্বিবিধং ধীমন্নপরং পরমেব চ ॥২১০ 
সমত্বং পরমং ব্রহ্ম শব্দব্রন্মেতি কীতিতমূ। 
প্রণবাখ্যং ত্রিরূপং তু প্রাগেব হি বিশেষতঃ ॥২১১ 

প্রাণায়ামৈস্তদভ্যস্ পুরকাগ্যৈশ্চ বায়ুভিঃ | 
পুরক-কুস্তুকৌ বায়ু রেচকস্ত তৃতীয়কঃ ॥২১২ 
যেন ব্যাবর্ততে বায়ুর্নানাগ্রান্নিঃনরেদ্ বহিঃ | 
পুরয়েত শ্বামযোগেন পুরকং তদ্বিদো বিদ্ুঃ ॥২১৩ 

আপূর্ধ্য নিশ্চলীকৃত্য যঃ কশ্চিদ্ বা্যতেহনিলঃ। 
শ্বীনঘোগং বদন্ত্যেনং কবয়ঃ কুন্তকং ত্বিতি ॥২১৪ 

ব্রহ্মধ্যানসমাধুক্তং বায়ুং যো ন বহির্নয়ে | 

কুন্তকঃ পবনঃ স স্তাদ্ যো বহির্নৈব মুচ্যতে ॥২১৫ 

করিবে ততক্ষণ যাবত সর্বদা সেই ব্রর্মের উপাসন! করিবে, 

যাহাকে বহুরেশে জানিয়া মানন এই সংসার হইতে 
চলিয়া যায়, আর এখানে মাগমন করে না।২০৯ 

হে ধীমন্! অনেক ব্রহ্মজ্ঞ ব্রক্মাভ্যাসের কথা বলেন। 

এই বর্ম পর ও অপর-ভেদে দ্বিবিধ 1২১০ 

সমত্বইই পরমব্রহ্ষ--যাঁহা শবব্রক্ষনামে কীতিত 

আছে। প্রণবনামক ব্রিরূপবিশিম্ট সেই পরমব্রহ্ষ- 
সম্বন্ধে পূর্বেই বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে ।২১১ 

পুরক, কুম্তক ও রেচকরূপ প্রাণায়ামের রীতি অনুসারে 

প্রাণায়াম অভ্যাপ করিবে। প্রথমতঃ বায়ু দ্বারা পুরক, 
দ্বিতীয়তঃ কুস্তক এবং তৃতীয়তঃ বাঁুরেচন জানিবে ।২১২ 

বায়ু নাসাঁগ্র হইতে বাহিরে নিংল্থত হয়, আবার 
আবর্তনও করে। শ্বীাসষোগে দেই বায়ু পূর্ণ করিবে। 
এইরূপ পূর্ণ করাকে তন্বজ্গণ পূরক বলেন ।২১৩ 

নাসামধ্যে বায়ু সম্যগ রূপে পূর্ণ করিয়া তাহা নির্মল 
করত ধারণ করিলে এই শ্বীসষোগকে জ্জানিগণ কুস্তক 

বলেন। যেবায়ু বাহিরে নির্গত হয় না, তাহাকে কুস্তক 

বলে। যে বাম ধীরে ধীরে বাছিরে নিঃস্যত হয়; 
তাহাকে রেচক বলে। বেগভরে বায়ু নিঃসরণ করিবে 

৪ 

২৩৩ 

রেচকং তব্ বিদুস্তজ্ঞ! রেচ্যতে যঃ শনৈঃ শনৈঃ। 
ন বেগাদ্ রেচয়েদ্ বাষুং সর্বথা বিগ্বভাগ, ভবেৎ ॥২১৬ 

মোচয়েন্ন্দমন্দং তু বহিঃ স্যাৎ কুম্তিতো! যথা | 
নসাগ্রস্থিতপাণিস্ত্র সশিরশ্চালনক্ষমমূ ॥২১৭ 
অনিলং রেচয়েদ যোগী ন মন্দং নাতিবেগতঃ | 

ন জ্ঞায়তেহনিলো যস্ট নিঃসরন্ নালিকাগ্রতঃ ॥২১৮ 

যন্যান্তে কুম্তিতোহজস্রং প্রাণযোগী স উচ্যতে। 
দীর্ঘাযুস্্ং পরং জ্ঞানং সমস্তা যোগসিদ্ধয়ঃ ॥২১৯ 

দেহে তন্তাহুবতিষ্ঠন্তি প্রাণো যেন বশীরৃতঃ | 
যত্র তিষ্ঠতি জীব; স্তামিঃস্যতে ম্বৃত উচ্যতে ॥২২০ 
স কিন্ন ধারধ্যতে প্রাণে। ব্রদ্ধাপ্তিঃ সতি ঘত্র তৃ। 
প্রাণ এবাযমাত্মাস্তে প্রাণে দেহহ্থ বাহকঃ ॥২২১ 

শরীরান্নিঃস্যতে প্রাণে নাআ্সাবিগ্রহবাহকঃ | 

দেহং ত্যক্ত। যদ! জীবো বহিরাকাশমান্থিতঃ ॥২২২ 

না;যর্দি করা হয়, তাহ হইলে সর্বপকারে বিস্রভাজন 
হইবে 1২১ ৪-১৬ 

ধীরে ধীরে বায়ু মোচন করিবে, যাহাতে সেই বায়ু 
বাহিরে কুম্তিত হইতে পারে। যোগী নাসাগ্রে হস্ত 

স্বাপন করিয়া মস্তকের সহিত চালনক্ষম বামু 
রেচন করিবে-ধীরে ও বেগ-সহকারে নহে। 

স্বীয় নাসিকাগ্র হইতে বায়ু নিঃ্হত হইতেছে--ইহা 
যে জানে না এবং যাহার নালামধ্যে অজত্র বায়ু 

কুস্তিত আছে, তাহাকে প্রাণযোগী কহে। যিনি 

প্রাণবায়ু বশীকুত করিয়াছেন, তাহার দেহে দীর্ঘ 
পরমাঘুং পরমজ্জান এবং সমস্ত যোগসিদ্ধি অবস্থান 
করে। দেহে প্রাণবাযু থাকিলে তাহাকে জীবিত বলে 
এবং প্রাণবায়ু নিঃ্হত হইলে তাহাকে মৃত বলে। সেই 
প্রাণবায়ু--বাহা' ব্রন্ষপ্রাপ্তির জনক, তাহা কে না ধারণ 
করে? প্রাণ থাকিলেই এই আত্ম। থাকে। প্রাণ 
দেছের বাহক ।২১৭-২১ 

আত্মা দেহের বাহক নহে, কেননা! শরীর হইতে 
প্রাণবাযু বিনির্গত হইলে আত্ম! শরীর বহন করে মা। 
দেহ পরিত্যাগ করিয়া যখন জীবায্মা বহ্রাকাশে 



২৩৪ 

তদা নিবিষয়ো বায়ুর্ভবেদত্র ন সংশয়ঃ | 

তদ! ন সর্বদেহেষু নাসাগ্রমাস্থিতঃ শিবঃ ॥২২৩ 
প্রত্যক্ষঃ সর্বভূতানাং তিষ্ঠতে ন চ লক্ষ্যতে | 
যদ] ন শ্বসতে বায়ুস্তদা নিষ্ষলমুচ্যতে ॥২২৪ 

নাভিসংস্থং তু বিজ্ঞায় জম্মবন্ধাদ্ বিমুচ্যতে । 

দেহস্থং সর্বসত্বানাং ম জীবতি শৃণোতি চ (২২৫ 
ধর্মাধর্মৈরবষউবো! দেহে দেহে ব্যবস্থিতঃ | 
স হৃতপন্কজসংস্থস্ত অধ উধ্বং প্রধাবতি ॥২২৬ 

ধর্মাধ মৈর্মহাপা শৈগূহীতঃ সন্ প্রবর্ততে | 
উধ্বুচ্ছসতে যাবৎ প্রাণাখ্যস্ত সমীরণঃ ॥২২৭ 

তাবশু প্রাণস্ত বিজ্েযো যাবন্নাসা গ্রমান্থিতঃ | 

অন্রস্থং নিষ্ষলং ব্রহ্ম যাবন্ন শ্বসিতি দ্বিজ ॥২২৮ 

নাসারন্ধসমালীনম্তদা নিক্ষলমুচ্যতে ॥২২৯ 
স জীব ইতি বিখ্যাতিঃ স বিষুঃ স মহেশ্বরঃ | 
ধ্যাতব্য। দেবতাস্তত্র ক্রমেণ পুরকাদিষু ॥২৩০ 

অবস্থান করে, তখন প্রাণবাযু নিবিষয় হয়, এসন্বন্ে 
কোনও সংশয় নাই। সেই মঙ্গলময় প্রীণবায়ু সর্বদেহে 

নাসাগ্রে অবস্থান করে এবং সমস্তপ্রাণীর প্রত্যক্ষীভূত 
হুইয়া থাকে । কিন্তু কেহ তাহা দেখিতে পায় না। 
যখন বাধু শ্বাস ত্যাগ করে না» তখন তাহাকে নিল 

বায়ু বলিয়া জাঁনিবে ।২২২-২৪ 
প্রাণবামুকে নাঁভিসংস্থ জানিয়া জন্মবন্ধন হইতে 

যুদ্ত হয়। সেই প্রীণবামু সমস্ত প্রাণীর দেহস্থ হইলে 
প্রাণী জীবিত থাকে ও শ্রবণ করে ।২২৫ 

ধর্ম ও অধর্মের দারা স্তব্বীভূত হইয়া সেই বায়ু দেহে 
অবস্থান করে, সে হৃদয়পক্চে থাকিয়া অধঃ ও উ্ধ্বদিকে 

ধাবিত হয়।২২৬ 

প্রাণবাযু যতক্ষণ যাবত ধর্মাধর্মরপ মহাবন্ধানে আবদ্ধ 

হইয়া কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই পর্যন্ত সে উধ্রে নিংশ্বসিত 

হয়। হেছিজ! প্রাণবায়ু যে পর্য্যন্ত নাসাগ্রে অবস্থিত 
থাকে, সে পধ্যন্ত তাহাকে প্রাণ বলিয়া! জানিবে। যখন 

শবার্স ত্যাগ করে না, তখন নাপাগ্রশ্থিত সেই প্রাণবাসুকে 

পরক্রক্ষধা বলিয়! জানিবে ।২২৭-২৮ 

আধ্-শষ 
বিফু-্রন্দেস্বরান্তেষু স্থানেষু স্থানবিদ্দ্িজৈঃ। 
নীলপন্কজব শ্যামমালীনং নাভিমধ্যত্তঃ ॥২৩১ 

মহাত্মানং চতুর্বাহুং পুরকে তু হরিং স্মরেৎ | 
২্পদ্মে কুম্তকে ধ্যায়েদ্ ব্রহ্মাণং পঙ্কজাসনম্ ॥২৩২ 

রজেন্দীবরবর্ণাভং চতুর্বজ্ত.ং পিতামহম্ । 
রেচকে শঙ্করং ধ্যায়েল্ললাটস্থং ত্রিশুলিনম্ ॥২৩৩ 

শুদ্ধদ্ষটিকসঙ্কাশং সংসারার্্বতারকম্। 

এবং শ্ববনমংরোধাদেবতাব্রয়চিন্তনা ॥২৩৪ 

অগ্নিবাযুসংযোগাদস্তরং শুধ্যতে ব্রিভিঃ | 
নিরোধাদভবদ্ বায়ুস্তম্মাদগ্রিস্ততো জলম্ ॥২৩৫ 

ইতি ত্রিদেবতাযোগাৎ শুদ্ধযন্তেহস্তঃ পুনদ্বিজাঃ 
ব্যাহ্ৃতি-প্রণবোপেতাঃ প্রাণায়ামাস্ত মোড়শ ॥২৩১ 

অপি ভ্রণহনং মাসাৎ পুনস্ত্যহরহঃকৃতাঃ। 
প্রাতরন্ছি চ সায়প্ পুরকং ব্রঙ্গণোহস্তিকম্ ॥২৩৭ 

শ্বীসযৌগে প্রীণবায়ু পুনরায় আকাশ হইতে 
আগমন করে এবং যখন তাহা নাসারন্ধ্ধে লীন থাকে, 
তখন তাহাঁকে পরক্রহ্ধ বলে। সেই পুরুষ জীবনামে 
খ্যাত তয় এবং সে বিষণ ও মহেশ্বর নামে খ্যাত হয়। 
এ অবস্থায় পূরকাদি যোগে ক্রমশঃ দেবতাগণকে ধ্যান 
করিবে ।২২৯-৩০ 

স্বানজ্ঞ ঘিজগণ সেই সকল স্থানে বিষুর, ব্রহ্মা ও 

মহেশ্বরকে ধ্যান করিবেন। নাঁভিমধ্যে সমাসীন শীল- 
পত্যতুল্য শ্যামবর্ণ, চতুর্বান্ুধারী মহাত্মা হরিকে পুরক- 
যোগে স্মরণ করিবে। হৃশুপদ্ধে পল্লাসনন্থ রক্তপল্মবর্ণসদৃশ 

চতুমুখ পিতামহ ব্রদ্ধাকে কুস্তকযোগে ধ্যান করিবে। 
ললাটস্থিত ত্রিশুলধারী, গুদ্ধম্ফটিকাভ, সংসারার্ণব-তারক 
শঙ্করকে রেচকযোগে ধ্যান করিবে । এইরূপে শ্বাগ- 
নিরোধ ও দেবতাত্রয়ের চিন্তা করায় অশ্ষি, বায়ু ও 
জলসংযোগবশতঃ এই তিনটি দ্বারা অন্তর শুদ্ধ হয়। শ্বাস 
নিরোধ হওয়ায় বায়ু জম্মে, তাহা হইতে অগ্রি 'এবং তাহা 

হইতে জল উত্পয় হয়। এই দেবতাত্রয়-সংযোগ হেতু 



বৃহৎ পরাশর-স্মুতিঃ 

রেচকেন তৃতীয্বেন প্রাপ্,যাৎ পরমং পদম্। 
ন প্রাণেনাপ্যপানেন বাযুং বেগেন রেচয়েত ॥২৩৮ 

প্রাগুক্তেন প্রয়োগেণ মোচয়ে€ প্রাণসংষমী | 

শরীরঞ্চ শিরোত্রীবা বিদ্বান্ প্রাণী চ পদ্দয়মূ ॥২৩৯ 
সর্বাঙ্গং নিশ্চলং ধার্্যমাপুর্য্য সর্বনাড়িকাঃ | 
সংবৃত্যাঙ্গানি সর্ধাণি কৃর্মবদ্ ধ্যানকৃদ্ দ্বিজঃ ॥২৪০ 
বদ্ধাসনোহচলাঙ্গস্ত কুর্ধ্যাদন্রনিরোধনমূ। 

কৃত্বা স্বসংযমং বিদ্ধান্ বিধিব সমূপস্পুশে ॥২৪১ 
তাস্তরং শুধ্যতে যন্মাতম্মাদাচমনং স্মৃতম্ । 

ইত্যুক্তঃ প্রাণসংরোধো৷ দেবতাত্রয়পংযুতঃ ॥২৪২ 
ত্রিমাত্রঃ প্রণবস্তাত্র ধ্যাতব্যঃ সর্বযোগিভিঃ। 

্বর্য্যমাণস্ত যাতস্থয বিশ্রাস্তিঃ স্যাদমাতৃকে ॥২৪৩ 

তগ্পরং নিক্ষলং জ্ঞানং তদ্িদুর্রল্চিন্তকাঃ | 

মুু-মধ্যান্তসত্বাচ্চ স্থুল-সৃক্ষ্মানুভাবতঃ ॥২৪৪ 
শপ | শীল লপপশাপপিলে তি পাশপাশি শপ বাপ্পী শত 

দিজগণ অস্তঃপ্তন্ধ হয়। ব্যাহতি ও প্রণবধু্ত প্রাণায়াম , 
ষোড়শ প্রকার ।২৩১-৩৬ 

একমাসের উর্ধেব প্রতিদিন এই ষোড়শ প্রাণায়াম 
করিলে জ্রণহত্যাকারীকেও পাঁপমুক্ত করিয়া পবিত্র করে । 

প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ছকাল ও সাষংকালে প্রাণায়াম করিলে 

তাহা ব্রহ্মার সামীপ্যলাভ করায় ।২*৭ 

তৃতীয় রেচক-_তাঁহা পরমপদ প্রান্ত করায়। প্রাণ 
ও অপানযোগে  বেগ-সহকারে বাঁযুরেচন করিবে 

না।২৩৮ 

প্রীণসংযষী ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রয়ৌগবিধি অনুসারে বাষু 

মোচন করিবে । প্রাণসংযমী বিধ্ান্ ব্যক্তি বায়ু দ্বারা 

সর্ধনাড়ী পূর্ণ করিয়া মস্তক, গ্রীবা, পদদ্ধয় ও শরীর 
প্রভৃতি সধাঙ্গ নিশ্চলরূপে ধারণ করিবে । ধ্যানকুদ্ ছিজ 

কর্মের গ্যায় সমস্ত অজ সঙ্কুচিত করিয়া ( ইন্জ্রিয়নিচয়কে 
অন্তমু্থী করিয়া) বদ্ধপল্মাসনস্থ হইয়! সর্বাঙ্গ নিশ্চল 
করত প্রাণবাস্থু নিরোধ করিবে । বিদ্ধান্ ব্যক্ষি উত্তমরূপে 

সংযত হুইয়৷ বিধি অনুসারে অঙ্গস্পর্শ করিবে । অন্তর 
শুদ্ধ করে বলিয়া ইহাকে আচমন বলে। দেবতা ত্রয়সংযুক্ত 

প্রাণসংরোধ অর্থাৎ প্রাণায়াম-বিধি উত্ত হুইল ।২৩৯৪২ 

২৩৫ 

ত্রিবিধং প্রাণনংরোধং বিদুস্তত্ত্ববেদিনঃ | 

ক্রিয়মাণো বিশেষেণ প্রত্যাহারোহয়মুচ্যতে ॥২৪৫ 

সর্বং প্রাগুক্তমেবান্ত বিশেষঞ্চ নিবোধত। 

বাহ্থং বাযুং যথোথায় আকৃষ্য যচ্ছনৈঃ শনৈঃ ॥২৪৬ 
নিরু্ধ্যাদ্ বিধিবদ্ যোগী প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে। 

ব্যান্ৃত্যাইভিমুখীকৃত্য খানি ঘত্র নিরুধ্য চ ॥২৪৭ 

চিন্তর়েমিশ্চলীকৃত্য প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে ৷ 

প্রাণাছ্যা বায়বঃ স্তুলাঃ সঙ্কল্লাগ্যাস্তথাহণবঃ ॥২৪৮ 

নিরোদ্ধব্য। দশাপ্যেতে প্রাণসংযমকারিভিঃ | 

বায়ুরেকোহপি দেহস্থঃ ক্রিয়াভেদেন ভিছ্যতে ॥২৪৯ 

প্রকর্ষেণাসমন্তাচ্চ নয়নাদিক্রিয়াঃ স্মৃতাঃ | 
ভবিষ্যাহতীতকালেভ্যঃ কর্মভ্যশ্চাশুসংযমী ॥২৫০ 

সর্বানিলাংস্তথা খানি নিরুন্ধ্যেকত্র ধারয়েু। 
স ধীমান্ বেদবিদ্ বিদ্বান্ স যোগী ত্রহ্মবিত্তমঃ ॥২৫১ 

সমম্তু যোগিগণই ত্রিমারাবিশিষ্ট প্রণব ধ্যান 
করিবে। প্রণব সর্দা স্মৃতিপথগত হইলে অমাড়কে 

তাহার বিশ্রীম ঘটে, তখনই নিস্কল জ্ঞানলাভ হয়-_ 
ইহা! ব্রহ্ধচিভ্তকগণ বলেন। স্থল এবং সৃক্ষমামুভাব 
অনুসারে মৃদু, মধ্য এবং অন্ত সত্ব হইতে ত্রিবিধ 

প্রাণসংরোধ হয়--এই কথা প্রাণসংরোধ-তত্বজ্ত ব্যক্তি 

বলেন। বিশেষরূপে ইহ] কৃত হইলে প্রত্যাহার বলিয়া 
কথিত হয়। তৎসম্বদ্ধে পূর্বেই সমস্ত বলা হইয়াছে। 
এক্ষণে এসন্বন্ধে যাহা বিশেষ-_-তাহা শ্রবণ কর। যোগী 
যথাশাস্ত্র উত্থান অর্থাৎ শরীর সোজ| করিয়া ধীরে ধীরে 
বাহিরের বায়ু আকর্ষণপূর্বক বিধি অনুসারে নিরোধ 
করিবেন। এইরূপ বাযুনিরোধকে প্রত্যাহার বলে। 

স্বকীয় ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরোধ ও নিশ্চল করিয়া ধ্যেয়বস্তকে 

সম্মুধীন করত ব্যাহ্তিযৌগে চিন্তা করিবে। এইরূপ 
চিন্তনকে প্রত্যাহার বলে। প্রাণসংঘমকারিগণ প্রাণাদি 
পঞ্চ স্থুল বাধু ও ঙ্বল্লাদি পঞ্চ শ্ুল অপু--মোট এই 
দশটিকে নিরোধ করিবেন। দেহস্থিত এক বা 
ক্রিয়াভেদে ভিন্ন হয়। প্রকৃষ্টরূপে চতুদদিক্গামী 
নয় বলিয়া তাহাকে নয়নাদি ক্রিয়া বলিয়া জানিবে। লীয়া 



২৩৬ 

স্থানং দ্বিজম্মা বিধিবন্তবজত্র- 

মভ্যস্ত লংযাতি বিধেঃ পরস্থ | 

পরাশরোক্তৈর্বহুভিঃ প্রকারৈ- 
রুক্ডে! বিধিঃ প্রাণনিরোধনস্ত্য ॥২৫২ 

প্রত্যাহারে বিশেষস্তু প্রোক্তস্তস্তৈব বিত্রমাঃ | 
যদভ্যস্তাপ্ন,য়াদ্ ব্রহ্ম সর্বদানন্দমব্যয়ম্ ॥২৫৩ 

এতৈস্ত পুনরাৰৃত্তিঃ কদাচিদিহ দৃশ্াতে | 
ংস্যতিং নাপু,য়াদ্ যেন শক্তি সূনুস্তদব্রবী ॥২৫৪ 

উক্তত্ত সংযমঃ পুর্বং ভ্রিবিধো মলনাশনঃ | 
নিবোধত চতুর্থং তু ধ্যানং প্রণববেধসঃ ॥২৫৫ 

বিধিবৎ প্রণবধ্যানমেকচিত্তস্ত যোহভ্যসেৎ। 
ব্রদ্মাভ্যেতি স মুক্তাত্মা ন যোগী যোগিনাং বরঃ ॥২৫৬ 
তদ্ধ্যানমহৃসংরোধস্তর্য্যং সম্যগিহোচ্যতে | 

তদন্যথানপেক্ষঞ্চ চিত্ক্ষেপবিবজিতমূ ॥২৫৭ 

সংঘম করিতে ইচ্ছক ব্যক্তি ভবিষ্যত ও অতীতকালের 

কর্ম হইতে সমস্ত বায়ু (প্রাণাদি) এবং স্বকীয় 
ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরোধ করিয়া একস্থানে ধারণ করিবে । 

যিনি এইরূপ যথাবিধি প্রত্যাহারাদি করেন, তিনি 

ধীমান, বেদবিণ, বিদ্বান, যোগী ও ব্রহ্মবিত্তম ।২৪৩-৫১ 

থিজ বিধি অনুসারে নিরম্তর প্রাণায়াম অভ্যাস 

করিয়া পরমপুরুষের স্থানে গমন করে । গ্রাণনিরোধ 

সম্বন্ধে পরাঁশরোক্ত বহুপ্রকাঁর বিধি উক্ত হইয়াছে ।২৫২ 

বিশেষজ্ভ্গণ সেই সম্মন্ধে প্রত্যাহারবিষয়ক বিশেষ 

বিখি বলিয়াছেন- যাহা অভ্যাস করিয়া সদানন্দময় 

ও অব্য় ব্রন্ম প্রাপ্ত হয়। প্রাণসংযম করিলে এই সংসারে 

তাহার পুন্্জন্ম কখনও দেখা যায় না। প্রাণনংযম 

করিলে আর সংসাঁরভোগ হয় না, ইহা শক্তিিপুত্র 
পরাঁশর বলিয়াছেন ।২৫৩-১৫৪ 

পাপনাশকর ত্রিবিধ সংযম সম্বন্ধে পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 
পরমব্রদ্দের চতুর্থ প্রকার ধ্যানবিধি শ্রবণ কর।২৫৫ 

ঘিমি একচিত্ত হইয়া বিধি অনুসারে প্রণবের ধ্যান 
অভ্যাস করেন, যোগিশ্রেষ্ঠ সেই যোগী মুক্তাত্মা হইয়া 
ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন।২৫৬ 

আর্ধ্য-শাক্ 

৷ চতুর্ণামাশ্রমাণাং তু ভেদমুক্ত। পরাশরঃ। 

অথাব্রবীদ্ দ্বিজ৷ যোগং শৃণুধ্বং পাপনাশনম্ ॥২৫৮ 
তচ্ছান্তং নির্মলং শুদ্ধং ধ্যাতব্যং হৃৎসরোরুহে | 
তদ্ধ্যেযং তদ্বরেণ্যঞ্চ বীজং মুক্তেম্তদুচ্যতে ॥২৫৯ 

সঞ্চিস্ত্য ব্যাহ্ৃতীঃ সপ্ত প্রণবাগ্যাস্তদস্তকাঃ | 
সম্যগুক্তমিদং ধ্যাত্বা! পরব্রহ্মণি ফোজয়ে ॥২৬০ 
হুতভূক্ পবনো৷ জীবন্ত্রয়োহপ্যেতে হদি স্থিতাঃ | 
এত পর্বং তু চৈকত্র সংল্মরেদ্ ধ্যানকৃদ্ দ্বিজঃ ॥২৬১ 
ওঁকারবস্ম নালেন উদ্ধংত্যোপরি যোজয়ে। 
যোজয়েৎ সর্বমপ্যেত€ সিদ্ধযোগী স উচ্যতে ॥২৬২ 

শূন্যভৃতস্ত ম্গ্রাণঃ শ্বাসং জীবেতি সংজ্ভিতমৃ। 
যস্মাছুৎপগ্যতে শ্বাসঃ পুনস্তত্র নিবেশয়ে€ ॥২৬৩ 

আছ্যং তং প্রণবং বিদ্বান্ ঘটাকাশবদভ্যসেহ । 

স পশ্েম্নির্মলং শুদ্ধং পুরুষং তমসংশয়ম্ ॥২৬৪ 

অন্যথা অপেক্ষা-বজিত ও চিত্তক্ষেপ-বজিতভাবে 

প্রীণসংরোধ করাই সেই চতুর্থ ধ্যান-- তাহ] এক্ষণে 
বিশেষভাবে বলিতেছি ।২৫৭ 

হে দ্বিজগণ! মহামুনি পরাশর আঁশ্রমচতুষ্টয়ের 
ভেদসম্বন্ধে বলিয়া পাঁপনাশকর যোগসাধনবিধি 

যাঁহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। হুত্পস্মে শাস্ত, নির্মল, 

শুদ্ধ, ধ্যেয়। বরেণ্য ও যুক্তির কারণকে যেরূপে ধান 
করিৰে, তাহা উক্ত হইতেছে ।২৫৮-২৫৯ 

প্রণবাদি ও প্রণবাস্ত সগুব্যাহ্ৃতি চিস্তা করিয়া 

বিশেষভাবে উক্ত ধ্যেয়ের ধ্যান করত চিত্তকে পরব্রহ্ষে 
যুক্ত করিবে 1২৬০ 

ধ্যান-পরায়ণ দ্বিজ হৃদয়ে অবশ্থিত অগ্নি, বায়ু ও জীব 
এই জিতয়কেই একস্থানে স্মরণ করিবে । ওঁকারপথ- 
সূত্রযোগে এই ত্রিতয়কেই উদ্ধৃত করিয়া সহস্রারে যুক্ত 
করিবে। যিনি এই সমস্ত যোজন। করেন, তাহাকে 
সিদ্ধযোগী বলিয়। জানিবে ।২৬১-৬২ 

যখন প্রাণবায়ু ক্ষিত্যাদি পঞ্চভৃত-রহিত হইয়া 
শ্বীসরূপে থাকে, তখন তাহাঁকে জীব বলিয়৷ জানিবে। 

মেই শ্বাস যাহা! হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, পুনরায় 
তাহাতেই সঙ্গিবেশিত করিবে ।২৬৩ 



বৃহৎ পরাশর-স্থৃতিঃ 

অন্তর্বক্রো বহিঃ সম্যক সর্পবশ কুগুলাকৃতিঃ। 
ধ্যাতব্যঃ প্রণবস্তত্র মধ্যগং ধাম সংশ্মরেত ॥২৬৫ 
স মাত্রা স চ বিন্দশ্চ তদেব পরমং পদমৃ। 
তদভ্যস্যং হি তজজ্ঞাত্ব। স তশ্মিম্নেব লীমতে ॥২৬৬ 
প্রথমং প্রণবোহব্যক্তস্ত্র্যক্ষরঃ পরমাক্ষরঃ | 

সর্বজ্ঞত্বমবাপ্ধোতি প্রার্ীতি পরমং পদ্ম্ ॥২৬৭ 
পরমং তু পদং বিদ্বন্ তৎসাধমবতিষ্ঠতে | 
নাদ-বিন্দূসমভ্যাসাৎ প্রাপ্ধ,য়া পরমং পদম্ ॥২৬৮ 
পদং প্রাপ্য নিবর্তন্তে ধাম স্বং স্বাস্তমেব চ। 
সর্বেহপ্যমাতৃকা বর্ণাঃ পুনস্তত্র বিশস্তি চ ॥২৩৯ 

বর্ণাত্ব! সন্নবর্ণস্ত সমস্তবর্ণজীবনম্ । 
ন দীর্ঘং নাপি হুম্বঞ্চ ন ঘোষং নাপ্যঘোষবত ॥২৭০ 

ন বিসর্গং ন তদ্ধীনং নানুম্বারবিপর্ধ্যয়ঃ | 

হৃগ্াকাশনিবিষ্টং যদচলত্বং প্রযাতি চে ॥২৭১ 
জ্কানঘোগে ত্রিষষ্টি্বৈ বিভ্রতীত্যক্ষরাণি তু। 
তগুপদং যে'গিভিধেয়ং ব্যোম মস্ত তু মধ্যগম্ ॥২৭২ 

অনন্তর বিদ্বান ঘটাকাঁশের ন্যায় সেই প্রণব-সাধন 

অভ্যাস করিবে, তাহ দ্বারা নির্ধল ও শুদ্ধ পুরুষ দর্শন 

করিতে পারিবে--এই বিষয়ে কোনও সংশয় নাই ।২৬৪ 

যিনি বাহিরে সম্যগঞ্জপে সর্পবত কুগুলাকৃতি এবং 
অন্তর্বক্র-সেই প্রণবের ধ্যান করিবে এবং তাহার 

মধ্যগত স্থান সম্যগ. রূপে স্মরণ করিবে । সেই প্রণবই 

মাত্রা, বিন্দু ও পরমপদ; তাহা অভ্যাস করিবে এবং 

তাহা জামিয়া তাহাঁতেই লীন হইবে। প্রণব প্রথমে 
অব্যক্ত, অক্ষর ও পরমাক্ষর। এই প্রণব অবগত হইলে 

সবজ্বত্ব ও পরমপনদদ প্রাপ্ত হয় ।২৬৫-৬৭ 

হে বিদ্বন! সেই প্রণবের সহিত পরম-পদ অবস্থান 
করে। নাঁদ এবং বিন্দু সম্যগ রূপে অভ্যাস করিলে পরম 
পদ লাভ করিতে পারা যায় ।২৬৮ 

স্বীয় ধাম সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়৷ চিত্তবৃত্তি নিবৃত্ত 
হয়। সমস্ত অমাতৃক বর্ণ পুনরায় সেখানে প্রবিষ্ট হয়।২৬৯ 

প্রণবই বর্ণাত্মা, অবর্ণ ও সমস্ত বর্ণের প্রীণ ; সেই 

প্ুণবব্যতীত হুম্ব, দীর্ঘ, ঘোষ ও অধোষবর্ণ কিছুই নাই; 

২৩৭ 

ব্যোমাস্তং সততং ধ্যেয়মনস্তাকাশমব্যয়ম্। 

চিন্তয়ামো বয়ং যদ্ বৈ ধিয়ো য়ো৷ নঃ প্রচোদয়াৎ॥২৭৩ 
এতদ্ ব্রদ্ধ ব্রয়ীরূপমেতন্্গন্রয়ীময়মূ। 
এষা সা পরমা মুক্তিগত্বা যাং ন নিবর্ততে ॥২৭৪ 

আদায় চাপং প্রণবঞ্চ বাণং 

সন্ধ্যায় চাতানমবেক্ষ্য লক্ষ্যম্। 
স তদ্বিধিং তত্র নিবেশ্য যোগী 

প্রাপ্ধোতি নিত্যং স তু মুক্তিকামঃ ॥২৭৫ 

উদ্দেশতঃ কিঞ্িদবাদি বিদ্বন্ 
ধ্যানং বিধেরধদ্ধবনি পুর্বকন্থয | 

সর্বং বিধানং বিধিবচ্চ সম্যগ, 
বক্ত,$ সমর্থো বিধিরেব চাস্য ॥২৭৬ 

ইতি প্রণবধ্যানবিধিঃ ॥ 

অথ ধ্যানযোগবর্ণনম্ 

থান্যৎ সম্প্রব্ষ্যামি বিধানং ধ্যানকর্মণাম্ । 

নানামতোদিতং কার্য্যং পরত্রহ্মাপ্তিকারকম্ ॥২৭৭ 
সপ শিপ্পিশিপীশ 477 পাশ 

এবং বিসর্গ ও বিসর্গহীনও নাই এবং সেখানে অনুস্বারের 

বিপর্্যয়ও নাই । এই সকল তত্ব চিন্তা করিতে করিতে 

হদয়াকীশে নিবিষ্ট হইয়া সাধক অচলত্ব প্রাপ্ত হয়। 

যিনি ত্রিষষ্টি (১৮০) অক্ষরসমূহ ধারণ করেন, 
হৃদয়াকাশমধ্যস্থিত তাহার পরমপদ যোগিগণ জ্ঞানযোগে 

ধ্যান করিবেন ।২৭০-৭২ 

অনস্ত আকাশই ধাহার অন্ত, ধিনি অনস্তাকাশ ও 

অব্যয়স্বূপ, সেই ব্রহ্মকে আমরা চিন্তা করিয়াছি-_-ধিনি 

আমাদের বুদ্ধিকে ব্রহ্মাভিমুখে প্রেরণ করেন ।২৭৩ 
এই ব্রহ্ম বেদন্বরূপ, তাহার তেজ: বেদস্বরূপ, ইমিই 

সেই পরমা মুক্তি, সেই মুক্তি প্রাপ্ত হইলে জীবের 
পুনরাবর্তন হুয় মা।২৭৪ 

তিনিই মুক্তিকাঁম, যিনি প্রণবরূপ ধনু ও বাণ গ্রহণ 

করত আত্মাকেই একমাত্র দর্শনীয় লক্ষ্যরূপে সন্ধান 

করিয়া দেই আক্ষ্যে মনোনিবেশপূর্ক মেই 
ব্রঞ্ধকে লাভ করেন। তিনিই যোগী, খিনি মনো” 
নিবেশ করত নিত্য ব্রহ্ম প্রীপ্ত হম ২৭৫ 



৩৮ 

কর্মাত্বকস্তিহ প্রোক্তঃ কঃ পরাত্মাপরঞ্চ কিমৃ। 
বঙ্ষ্যমাণমিদং বিপ্রাঃ শৃণুধবং ভক্তিতৎপরাঃ ॥২৭৮ 
স্বীয়েন কর্মণ! যেষাং শরীর গ্রহণং ভবে । 
কর্মাত্বানস্ত উচ্যন্তে নির্গতা পরমাতবনঃ ॥২৭৯ 
যং ন স্পৃশস্তি হুঃখাগ্যা্তথা সত্তাদয়ো গুণাঃ। 
কাদাচিৎকং ন কর্মান্তি পরমাত্মা ততঃ পরমূ ॥২৮০ 

নিষ্ঠানাশো ন বিছ্বেতে গুণা যং ন স্পৃশন্তি হি। 
অজঃ সন্ কথমেতম্মিংল্লোকে জাতোইভিধীয়তে ॥২৮.১ 
স্বাত্মানমেব চাত্মানং বেষ্টয়েৎ কোশকারবহ । 
কর্মণৈব গ্রজাতস্ত বাহাম্বার্থবিমোহিতঃ ॥২৮২ 
তম্মাদ্ বিবর্জয়ে কর্ম ব্বর্গাদেরপি সাধকমৃ । 
সংস্মরেত ব্বর্গতঃ কর্মক্ষয়ে স তু পুনর্যতঃ ॥২৮৩ 
সীমৈষ! পরমা বিদ্বন্ ব্রহ্ষণঃ পাত-মোক্ষয়োঃ। 
কর্মস্থানমিয়ং ধাত্রী কৃতমনত্রোপভূজ্যতে ॥২৮৪ 

হে বিদ্বন্! প্রসঙ্গক্রমে প্রণবের ধ্যান সম্বন্ধে কিঞ্চিত 
বলিয়াছি । বিধি অনুসারে ইহার সমস্ত বিধান সম্যগ- 

রূপে বলিতে একমাত্র বিধাতাই সমর্থ ।২৭৬ 

অনন্তর ধ্যানযোগ বণিত হইতেছে । 
পরপ্রহ্বপ্রাপ্তির উপায়ীভূত বিবিধ মতামুসারে কথিত 

ধ্যানবিষয়ক কর্মসমূহের করণীয় বিধি অনন্তর সম্যগ- 

রূপে বলিব ।২৭৭ 

হে ভক্তিতত্পর বিগ্রগণ ! এই স্থলে জীবাত্মার 

কথ! উক্ত হইয়াছে । (এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে) 

পরাত্ণাই বাকি আর অপরবস্তুই বাকি? তগুসম্বহ্ধে 

আমার এই বক্ষযমাণ বচন শ্রবণ কর |২০৮ 

ল্গীয় কর্মীনুসারে যাহার] শরীর গ্রহণ করে, পরমাত্মা 

হইতে নির্গত তাহাদিগকে কর্মীতআ বলে ।২৭৯ 

দুঃখাদি ও সত্বাদিগুণ যাহাকে স্পর্শ করে না এবং 

ধাহার কখনও কোন কর্ধ থাকে না, তিনিই পরমাত্মা 

বলিয়া কথিত হন ।২৮ 

বাহন স্থিতিও নাই, সব্বাদিগুণ ধাহাকে স্পর্শ করে 

না এবং যিনি জন্দমলীভও করেন না, অতএব এই সংসারে 

তিনি জাত বলিয়! কি প্রকারে অভিহিত হইবেন ?২৮১ 

আর্ধ্য-শান্্র 

বৈদিকঃ কর্মযোগশ্চ দিবোহপ্যাবর্তকঃ স তৃ। 
যেনেহারত্তিকৃত্বঞ্চ জ্ঞানযোগ মতোহভ্যসেৎ ২৮৫ 

হৃদি নিঃস্যতনাঁড়ীনাং সহজআ্াণাং দ্বিসপগ্ততিঃ। ্ 
তম্মধ্যাবস্থিতঃ তেজঃ শশিপ্রভং বিভাতি যণ্ড ॥২৮৬ 

তম্মধ্যমণ্ডলে হ্যাত্মা বিধূমাচলদীপবৎ | 
স জ্ঞাতবেগ্য। বিদিত্বা তং সংসরেন্ন পুনর্যতঃ ॥২৮৭ 
পুটীভূতমধোবক্ত.ং তদ্ধশুপন্মং ব্যবস্থিতম্ । 

নাভ্যুখোদানবাতেন কৃত্বোধ্বাস্তং বিকাসয়েও ॥২৮৮ 
বিকাস্ তম্য মধ্যস্থমচলং দীপশিখেব তগ | 

তদুধ্বং নিঃসরচ্ছুভং সৃদ্ষমং তত্ত, বিচিন্তয়ে ॥২৮৯ 
ললনাদ্বারনিগচ্ছিন্ যোগী মুগ্লি তু চিন্তয়েহ | 
তাবত্ত, চিন্তয়েদ্ যাবনিরালম্বত্য্নচ্ছতি ॥১৯০ 

নিরালম্বং যদা ধ্যানং কুর্বাণে! নিশ্চলো ভবে । 
তদ1 তছুচ্যতে ব্রহ্ম স যোগী ব্রহ্মবিভমঃ ॥২৯১ 

যিনি কোশকারের গ্যায় পরমাত্বাকে স্বীয় আত্মীরূপে 

বেষ্টন করেন, তিনি বাহাস্বার্থে বিমোহিত হইয়া কর্ণ- 

বশতঃ পুনরায় জন্মলাভ করেন ।২৮২ 

কর্মক্ষয় হইলে স্বর্গ হইতে পুণরায় প্রত্যাবর্তন 
করিতে হয় বলিয়া ষে কর্ম স্বর্গাদির সাধক, তাহাঁও 

বর্জন করিবে ।২৮৩ 

হে বিদ্বন! ব্রহ্ম হইতে পতন ও এই মোক্ষের 

সীমা নিশ্চিত আছে। এই ধরণী কর্মভূমি ; জীব ততুকৃত- 
কর্ম এইখানেই উপভোগ করে 1২৮৪ 

বেদোক্ত যে কর্ম যোগ উক্ত আছে, তাহাও স্বর্গ 

হইতে প্রত্যাবর্তন করায়। যে জ্ঞানযোগ স্ব 

হইতে প্রত্যাবর্তন করায় না, সেই জ্ভীনযোগ অভ্যাস 
করিবে ।২৮৫ 

হৃদয়ে একশতচল্লিশহাঁজার নিঃশ্ত নাড়ীর মধ্যাব- 
শ্মিত চন্দ্রপ্রভাতুল্য যে তেজোময় পদার্থ প্রকাশ 

পাঁইতেছে, তাহার মধ্যশ্থিত মণ্ডলে ধূমবিহীন অচঞ্চল 
দীপের হ্যায় আত্মা বিরাজ করিতেছেন। তীহাকে 

জানিবে, যেহেতু ভাহাকে জানিয়া মন্গুধকে পুনরায় 

জীবলোকে প্রত্যাবতন করিতে হয় না ।২৮৬৮৭ 



বৃহ পরাশর-স্মৃতিঃ 

ত্পদঞ্চ পদাতীতং তত্প্রাণ্তে। মুক্ত উচ্যতে | 
ইতি ধ্যানং বিধাতব্যং মুক্তিকৎ সদদ্বিজৈদ্ধিজাঃ ॥২৯২ 
ভূতানামাত্মভৃতম্ত তানি সম্যক প্রপশ্ঠতঃ | 
বিমুহ্াস্ত্যমরা মার্গং পদং কিমপদস্ত তু ॥২৯৩ 
যে! ন তিষ্ঠতি নো যাতি ন কিঞ্চিং সর্ব এব যঃ। 
অবাগ, যে বাঙ্ময়ো যশ্চ সকলশ্রুতিরশ্রুলুতিঃ ॥২৯৪ 
ঘোহপ্যন্তিকে। দবীয়াংশ্চ যোহস্তি-নান্তিস্বরূপকঃ। 
যন্ত তত্বস্য সংবিতিঃ স তম্মিম্নেব লীয়তে ॥২৯৫ 

যস্ত সর্বাণি ভূতানি পশ্ঠত্যাত্মগতানি তু। 
আত্মানং তেষু সর্বেষু ততে। যো ন বিরজ্যতে ॥২৯৬ 

সর্বভূতাত্মভৃতাত্বা যত্র পশ্ঠাতি ধীমতিঃ | 
শোক-মোহো। চ কিং তশ্য হোকত্বমনুপশ্যতঃ ॥২৯৭ 

বিশেষরূপে অবস্থিত পুটাড়ত (অবিকশিত) অধোবজ্তু, 
সেই হাশুপল্পকে নাভি হইতে উখিত উদান বায়ু দ্বারা 
উ্ধ্বমুখ করিয়া বিকাঁশিত করিবে ।২৮৮ 

সেই হাতুপদ্ম বিকশিত করিয়া তাহার মধ্যস্থিত 

নিশ্চল দীপশিথার ন্যায় যাহা বিরাজিত আছে, তাহা 

হইতে উধ্বদিকে নিঃ্ত শুভ্র ও সুন্দন সেই তেজঃ চিন্ত। 

করিবে ।২৮৯ 

জিহ্বাদ্বার হইতে নির্গত হইয়া যোগী শিরোদেশে 

ইহা চিস্ত! করিবেন। যে পর্য্যন্ত নিরালম্বত্বপ্রাপ্তি না হয়, 
সেই পর্্যস্ত যোগী চিন্তামগ্ন থাকিবেন ।২৯০ 

যখন সেই ব্রন্ধবিত্তম যোগী নিরালম্ঘ ধ্যান করিতে 

করিতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল হইবেন, তখন তাহাঁকে 
্রক্ম বলিয়া জানিবে ।২৯১ 

সেই ব্রন্গপদ সমস্তপদের অতীত, তাহ প্রাপ্ত 

হইলে মুক্তনীমে অডিহিত হয়। হে ছিজগণ! মুক্তি- 

কৃৎ সদ্দবিজগণ এই প্রকারে ধ্যান করিবেন ।২৯২ 
ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের সমস্তভূতকে যিনি আত্মভূতরূপে 

দর্শন করেন, সেই আত্মদর্শনকারির ব্রহ্মপদপ্রাপ্ডি দর্শন 
করিয়৷ দেবগণ এই ভাবিয় মুগ্ধ হন যে, ব্রহ্মপদ যাহার 
প্রাপ্য নহে, সেও ধ্যানমার্গ অবঙগন্বন করিয়া ক্র্ঘাপদ 

প্রাপ্ত হয়। যিনি অবস্থান করেন নাঃ গমন করেন না, 

২৩৯ 

সমাপ্তাবৃত্তমাদিরযম্মন্ত্র-ব্রাঙ্মণযোদ্ধিজাঃ | 
ও খং ব্রন্মেতি চান্গায়ো দর্শকন্তেষ বেধসঃ ॥২৯৮ 

আত্মজ্ঞানে বহুপায়! উক্তান্তদ্ধি মনীষিভিঃ | 
তৈস্তৈঃ সর্বৈঃ স মন্তব্যো জ্বাতব্যশ্চোপদেশতঃ ॥২৯৯ 
ন বেদৈজ্ঞেয়ত! তম্ত ন শাক্্ৈর্বহুভিঃ শ্রুতৈঃ | 
ন যক্দৈর্ন জপৈর্হোমৈঃ শৌ চৈ্বাগ্নিতয়াপি চ ॥৩০০ 
গুরূপদেশতো ভক্ত্যা সম্যগভ্যানতস্তথা 
জ্ঞাতব্যঃ পরমাত্বৈবং ভ'ক্তরুত্তৎপরেণ চ ॥৩০১ 
ধ্যানজ্ঞানম্থয তদ্ভক্তের্যাত্র বিশ্রমতে মনঃ | 

তদেবোপাদিশেত্তস্ত বস্তজ্ঞানোপদেশকম্ ॥৩০২ 

মনো যন্ত নিষণং তু জায়তে যত্র বস্তনি | 

স তু ধ্যায়েতদৈবেতি যাবৎ স্যাদ্ ধ্যানসম্ততিঃ ॥৩০৩ 

যিনি কোন কিছুই নহেন, যিনি বাক্রহিত অথবা 

বাক্যুক্ত, সকল শ্রবণই যাহার এবং ষিনি শ্রবণরহিত, 

যিনি নিকটে এবং দূরে আছেন, অথবা যিনি স্বরূপে 
আছেন এবং নাই, তীহার এই তত্ব-সন্বন্ধে যাহার সম্যক 

জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি সেই তন্তেই লীন হম ।২৯৩-৯৫ 
যিনি আত্মগত সমস্ত ভূতকে আত্মারপে দর্শন করত 

সেই সমস্ত ভূতে বিরাগভাজন হন না, যে ধীমান্ 

সর্বডৃতাত্ম-ভূতাত্মারপে আত্মদর্শন করেন, সর্বত্র সমদর্শী 
সেই ব্যক্তির শোকই বা কি, মোহই বা কি ?২৯৬-৯৭ 

হে দ্বিজগণ! মন্ত্র এবং ব্রা্ধণের মধ্যে কর্ণের 

সমাপ্তি হইলে উত্তমগণের মধ্যে যিনি প্রথম বলিয়া গণ্য 

হন, “ও খং ব্রহ্ধগ” এই বেদ তীহার ব্রদ্ষদর্শনের 

উপায়।২৯৮ 

মনীষিগণ আত্মজ্ছান সম্বন্ধে বনু উপায় বলিয়াছেন। 

সেই সেই উপায় অবলম্বনে পরমাত্মীকে মনন করিষে 
এবং উপদেশ লাভ করত তাহাকে অবগত হইবে ।২৯৯ 

বেদ, বহুশান্ম, পরম্পরা-শ্রত উপদেশ, বজ্র, জপ, 

হোম, শৌচ ও অগ্ল্যাধান ইহার কোন কিছু দ্বারাই 
সেই পরমাত্জ্ঞান হয় না। গুরুর উপদেশানুষায়ী ভক্তি- 
সহকারে সম্যগ্রূপে ধ্যানাভ্যাস করিলে পরমাত্মাকে 

জানিতে পারা যায়, এবং ভক্তিতত্পর ব্যক্তিও জানিতে 



২৪০ 

তত্র ধ্যানে তু সংলগ্নে হরাবাত্মনি বা পুনঃ । 
ধ্যানং যোজয়তে যোগী তং নিরালম্বতাং নয়ে€ ॥৩০৪ 
যোগশাস্ত্রেমু যত্প্রোক্তং রহম্যারণ্যকেষু চ। 
তত্তথোপদিশেদ্ধযানং ধ্যায়েদপি তখৈব চ ॥৩০৫ 
প্রবাস্ত্যন্যথা কেচিৎ শুভাদিভেদতত্বতঃ | 
ত্রৈবিধ্যং বিছুষে৷ বিদ্বন্ সিদ্ধিদঞ্চ পরাপরমূ ॥৩০৬ 

চিত্তজং শ্ররতিজং ভাবং ভাবনাভবমেব চ। 

ত্রৈবিদ্যমাত্বন! দিধ্যেদ্ যোগাভ্যালফল প্রদম্ ॥৩০৭ 

আত্মশক্তিঃ শিবশ্চেতি চৈতন্যমিতি সংজ্কিতধূ । 
উত্তরোত্তরবৈশিষ্ট্যাদ্ যোগাভ্যাসঃ প্রবর্ততে ॥৩০৮ 
স একো নিশ্চলীভূতকর্মাত্বা যমুপাজিতঃ | 

ন বিভেতি স একাকী পরেষাং জায়তে ভয়ম্ ॥৩০৯ 
তদেবং গতিভিত্রক্মধ্যানং ঘস্তাস্তি ঘোগিনঃ | 
স বিশেত্তমজং শীন্তং কদাচিৎ সংসরেন্ন তু ॥৩১০ 

পারেন। সেই ভক্তি হইতে ধ্যেয়পদার্থের জ্ঞীনসন্থন্থে 

যেখানে মনের বিশ্রাম হয়, জ্ঞানৌপদেশকর সেই বস্তুই 

তাহাকে উপদেশ করিবে ।৩০০-৩০২ 

যে বস্ততে যাহার মন: অবস্থিত হয়, সে সেই 

ধানগম্য সম্পদ্লীভ পর্যন্ত তাহারই ধ্যান করিবে ।১০ ৩ 

ধ্যান করিতে করিতে যখন ্যেয় সেই হরি বা 

পরমাতীতে ধ্যাতার মনঃ সংলগ্ন হয়, তখন যোশী ধ্যান 

দ্বার নিজেকে ধ্যেয়তে যোজনা করেন । এই ধ্যান করার 

পর ধ্যেয্ হরি বা পরমাত্মা তাহাকে নিরালম্বত। দান 

করেন অর্থাৎ ধ্যাতা তখন পরমাত্মীতেই বিলীন হন 1৩০৪ 
যৌগশাস্সে এবং মারণ্যকে (বেদের উপসংহার-ভাগের 

নাম ব্রা্ষণ। এই ত্রা্ধণের উপসংহার-ভাগের নাম 

আরণ্যক) ধ্যান-সন্বন্ধে যাহা! কথিত আছে, ধ্যান-সম্বন্ধে 

সেই প্রকার উপদেশ করিবে এবং ধ্যানও সেই প্রকারই 
করিবে 1৩০৫ 

হে বিদ্বন! শুভাদি ভেদবশতঃ কেহ কেহ ধান 

সম্বন্ধে অন্যপ্রকীর বলেন। এইহেতু জ্ঞানীর সিদ্ধিদ, পর 
ও অপর এই ত্রিবিধ অবস্থা উপস্থিত হয় ।৩০৬ 

চিত্বজাত, শ্র্তিজাত ও ভাবনাজাত যোগাভ্যাস- 

আধ্য-শাস্্রি 

ব্র্যম্বকশ্চ চতুর্বক্ত-শ্চতুর্বাহুঃ পরেশ্বরঃ | 

এক এব মছেশো বৈ তজ-জ্রৈস্সিধেতি কীর্ত্যতে ॥৩১১ 

নাভিমধ্যস্থিতং বিদ্ধি বস্তু বিদ্বন্ স্ুুনির্মলম্ । 

রবিবদূ ভাজমানং তু কাশদ্ রশ্মিগণৈদ্ধিজ ॥৩১২ 
চিন্তযেদ্ধ'দি মধ্যস্থং দীপ্তিমৎ সূর্য্যমগুলম্ । 
তম্ত মধ্যগতঃ সোমো বহ্িশ্চন্দ্রশিখো মহান্ ॥৩১৩ 

তন্মধ্যে তু পরং সুন্নং তদ্ধ্যায়েদ যোগমাত্মনঃ | 

তম্মধ্যে চিন্তয়েদেতদ্ বক্ষ্যমাণক্রমেণ তু ॥৩৯৪ 

বিন্দুমধ্যগতে। নাদে। নাদমধ্যগতো ধ্বনিঃ | 

ধ্বনিমধ্যগতস্তার স্তারমধ্যগতোংহশুমান্ ॥৩১৫ 

তন্য মধ্যগতং ব্রহ্ম শান্তং তন্য তু মধ্যগম্ ! 

পরং পদং তু যচ্ছাস্তং সম্যগ-ব্যানৃত্য যোজয়েত ॥৩১৬ 

জীবাত্মা কায়মণ্যস্থস্তব্রাপি দেহবজিতঃ। 
বক্ত,.-নাসাপুটস্থস্ত ভুলীত বিষয়ান্ প্রভূ; ॥৩১৭ 

ফলপ্রদ ত্রিবিষ্ভা-বিষয়ক ভাব আত্মশক্তির দ্বারা সিদ্ধ 

করিবে। আত্মশক্তি, শিব ও চৈতন্ত ইহাই হইল 
ভগবানের সংজ্ঞা। উত্তরোত্তর বিশিষ্টতা হেতু 
যোগাভ্যাস সেই চৈতন্যে প্রবতিত হয় ।৩০৭-৮ 

তিনিই একমাত্র নিশ্চলীডূত কর্মাত্মা! (নিশ্চল অথচ 
কর্মলিপ্ত ), ধাহাকে প্রাপ্ত হইয়া যোগী নিক হয়। 
তিনি একাকী, তথাপি তাহাকে দেখিলে অপরসকলের 
তয় জন্মে।৩০৯ 

সেই হেতু এই প্রকার উপায় অবলম্বনে যে 
যোগীর ব্রহ্মধ্যান সম্পাদিত হয়, সেই যোগী জন্মরহিত 

ও শান্ত ধামে প্রবেশ করে, এবং কখনও প্রত্যাবর্তন 
করে না ।৩১০ 

পরমেশ্বর শিব, ব্রহ্মা ও বিষুঃ ইহারা একই মহ! 

ঈশ্বর, তন্বজ্ঞগণ এই মহেশ্বরকে তিনভাবে কীর্তন করিয়া 
থাকেন 1৩১৬ 

হেদ্বিজ! হেধিদ্ন! নাভিমধ্যস্থিত স্্রনির্মল সেই 

বস্তুকে সৃষ্যের ন্যায় বিকশিত ও রশ্মিজাল দ্বার দীপ্ডিমান 
বলিয়! জানিবে ।৩১২ 



বৃহ পরাশর-শ্মৃতিঃ 

ইত্যেতদ্ ধ্যানমার্গং তু বস্তি কবয়ে। ঘ্বিজাঃ | 
কেচিদিন্যেহন্যথা ব্রয়ু রূপং ব্রহ্মবিদে। বিধেঃ ॥৩১৮ 
ন নামাপি হি ছুঃখস্ক শর্ম যন্ত্র নিরস্তরমূ | 
ব্রহ্মণো রূপমানন্নং তন্মুক্তাবুপলভ্যতে ॥৩১৯ 
সর্বব্যাপী য একস্ত বশ্চানন্তণ্চ ভাবুকঃ | 
স মন্তব্যোহনরে হাতা সর্বং 

ব্যাপ্য চ যঃ স্থিতঃ ॥৩২০ 
একং ব্যোম ঘথানৈকং গৃহাগ্যৈরুপলক্ষ্যতে | 
একো হ্থাত্বা তথানৈকো৷ জলাগারেষু সূর্ধ্যবৎ ॥৩২১ 
বিশ্বরূপো মণির্ধদ্ধদ বর্ণান্ গৃহ্াত্যনেকশঃ | 
উপাধিতস্তথাক্মৈকো নানাদেহেষু কর্মতঃ ॥৩২২ 
কলা-কাষ্ঠাদিরূপেণ বর্তমানাদি ভেদকৃণু । 
একঃ কালো যথা নানা তথাত্ৈকোহপ্যনেকধা ॥৩২৩ 
দেহমধ্যস্থিতং দেবং যো ন ধ্যায়তি মুঢ়ধী2 | 

সোহঙ্কলবং মধু ত্যক্ত। ক্রেশায়াজ্ঞো গিরিং 

ব্রজে ॥৩২৪ 

যে মুঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি স্বদেহমধ্যস্থিত দেবতার (পরমাত্মার) 

ধ্যান করে না, সেই অজ্ঞ ব্যন্তি স্বীয় ক্রোড়মধ্যস্থ মধু 
ত্যাগ করিয়া ক্লেশভোগের জন্য পর্বতে গমন করে 1৩২৪ 

যে দেহধারী তীর্থগমন, জপ, যঞ্জ্ঞ ও হোম করে, 
কিন্তু স্বদেহমধ্যস্থ বিষুকে জানে না, সে মুঢ়ধী। বক্ষঃ- 
স্বলস্থ মাংসপিগু ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি পৃষ্ঠে আরোহণ 
করিয়া পরিভ্রমণ করে, সে মুর্খ (?) 1৩২৫ 

বিধাতা স্বীয় বিধানাগুসারে জীবের পাপহেতু 
তাহার কৃত কর্মরূপ উগ্রচক্রে হৃতপদ্মসংস্থিত শিবতন্ব 

পূর্ণভাঁবে আরোপিত করিয়া ভগবতুসাধনাচ্যুত ব্যক্তিকে 
কুস্তসদূশ পরিভ্রমণ করান 1৩২৬ | 

ব্রহ্মচিন্তক-ব্রাহ্মণগণ আত্মজ্ঞানের ছুইটি পথ 
জানিবেন"--সেই পথত্বয় জানিয়া পরব্রক্ষের সাযুজ্য লাভ 
করিতে পারা যায়।৩২৭ 
 বিদ্বান্ ব্যক্তি বত্র-লহকারে ধৃমমার্গ ও অরে 
বক্চজ্জানের দুইটি পথ জানিবে) ততুসন্বদ্ষে বাহার 
প্রীতি জন্মে নাই, সে রৌদ্র, রাত্রি, . কৃষ্ণপক্ষ, 

৩৯ 

২১ 

যস্তীর্ঘযানং জপ-যজ্ঞহোমান্ 
কুর্্যাদ্ বপুত্মান্ ন চ বেত্বি বিধুরমূ। 

মাংনপিগুং পরিহৃত্য দুরাদ্ 
অজ্ঞঃ প্রধাবেদধিরু্থা পৃষ্ঠমূ ॥৩২৫ 

সম্ত্রায্যতে বিধিবশাৎ করণোগ্রচক্রে 

পাপেন কুস্ত ইব ধাতৃবরেণ | 
আরোপ্য স্বার্থধূতদগ্মুখেন পুর্ণং 

হৃৎপন্মসংস্থ-শিবতত্তবমতি প্রহীনঃ ॥৩২৬ 
দ্বৌ৷ মার্গাবাত্মনো জে্েযৌ ব্রাহ্ম গৈত্র্ধচিস্তকৈঃ| 
অভিযাতি বিদিত্বা যৌ সাধুজ্যং পরবেধলঃ 1৩২৭, 
বিদ্বান্ ধূমাদিরেকো বৈ দ্বিতীয়ন্ত্রচিরাদিকঃ | 
প্রত্যেতব্যে প্রধত্বেন য্প্রতীতির্ন জায়তে ॥৩২৮ 
ধূপঃ ক্ষপাহদিত? পক্ষো৷ দক্ষিণায়নমেব চ। 
লোকঃ পিত্র্যশ্চ সোমশ্চ মাতরিশ্বানু কর্ষণম্ ॥৩২৯ 

যথ! ধাতৃক্রমাদেতে সম্ভবস্তি সমাশ্রিতাঃ। 
অচিদ্দিনং সিতঃ পক্ষস্তথা চৈবোত্তরায়ণম্ ॥৩৩০ 

দক্ষিণায়ন, পিতৃলোক, সোমলোক ও বায়ুর অনুকর্ষণ 
ইত্যাদি আশ্রয় করিয়া বিধাতার ক্রমানুসারে জন্মলাভ করে। 
প্রতীতি জন্মিয়াছে-_এমন মানস-পুরুষগণ তেজঃ, দিবস, 
শুরুপক্ষ, উত্তরায়ণ, দেবলোক, সুর্য, বিছ্যুৎ ইত্যাদি 
ক্রমশঃ জানিয়া ব্রদ্ধালোক প্রাপ্ত হন ।৩২৮-৩১ 

হে ধীমন্! যে ব্রহ্ধলৌকে গমন করিলে ঘিজগণ 
আর পুনরাতন করেন না, সেই ব্রহ্ধলোকগমনের 
ছুইটি মার্গ তাহার! সর্বদা মনন করিবেন ।৩৩২ 

গৃহবাসী, অরণ্যবাপী এবং সন্স্যাপী এই জ্ঞানি- 
ত্রিতয়েরও সেই জ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞাতার জ্ঞান এবং মোক্ষ 
সিদ্ধ হুয়।৩৩৩ 

অভ্যম্তমান জ্ঞান সংসার দগ্ধ করে অর্থাৎ সংসারে 
যাতায়াত নিবৃত্তি করে। ব্রত্থাবিদ্গণ বলেন, ব্রহ্মা ও 
অন্ষাজ্ঞান উভয়ই সমান 1৩৩৪ | 

' যেরূপ অগ্ঠি প্রপ্বলিত হইয়! কান্ঠ দগ্ধ করে, সেইরূপ 
(যাহ! দ্বার নংসার-ধীজ দগ্ধ হয় সেই) ভ্রষাদের 
মার্গহয়দার। দ্বিজোতুমগণঅরন্ধকে জানিতে পারেন 1৩৩. 



কই 

দেবলোকস্তথা সূর্য্যো বিছ্যুতশ্চ ক্রমাদিমান্ । 
মানসাঃ পুরুষা যাস্তি জানস্তে। ব্রন্ধলোকতাম্ ॥৩৩১ 
যত্র ফাতাঃ পুনর্নেহ সংসরন্তি দ্বিজাঃ কচি । 

মার্গছয়মিদং ধীমন্ মস্তব্যং সততং দ্বিজেঃ ॥৩৩২ 

জ্ঞানেন যেন বিজ্ঞাতুজ্ঞন-মোক্ষৌ চ সিধ্যতঃ | 
গৃহারণ্য্থভিক্ষ,ণাং ত্রয়াণামপি ধীমতাম্ ॥৩৩৩ 
জ্ঞানমভ্যস্তমানং তু তথা দহতি সংস্যতিমূ । 
জ্গানং সমানমেতদ্ব ইতি ব্রহ্মবিদো বিছুঃ ॥৩৩৪ 

যথা দহুতি চৈধাংসি সমিদ্ধশ্চাশুশুক্ষণিঃ | 
তম্মাম্মার্দবয়েনাপি আত্মা জ্ঞেয়ো দ্বিজোত্তমৈঃ 8৩৩৫ 
যেন জানস্তি তে যাস্তি দন্দশৃকাদিযোনিষু । 
যর গত্বা কৃমিত্বং বা কীটত্বমথ বাপু যুঃ ॥৩৩৬ 

এতাভ্যোহপ্যধমান্বেব জায়ন্তে তে কুযোনিষু । 

বি্কাবিদ্তে চ মন্তব্যে তে হেতুঃ ব্বর্গ-মোক্ষয়োঃ ॥৩৩৭ 

বিচ্ভা মোক্ষপ্রদা চ স্যাদবিদ্যা মৃত্যু-জন্মকৃণ্ | 

জ্ঞানষোগস্তথ! কর্ম বিদ্যাবিদ্ে স্মৃতে বুধৈঃ ॥৩৩৮ 

যে সকল জীব ব্রহ্মজ্ানলাঁভের উপায়ীভূত পূরোক্ত 

পথন্থয় জানে না, তাহারা সর্প যোনিতে জন্মলাভ করে-_ 

যাহাতে জীবের কৃমিত্ব অথবা কীটত্ব প্রাপ্তি হয়। ইহ! 

অপেক্ষা অধম কুযোনিতেও তাহারা জন্মলাভ করে। 

সেই বিস্ভা এবং অবিদ্ভাকেই ন্বর্গ এবং মোক্ষের হেতু 

বলিয়া মনে করিবে (জানিবে )। বিষ্ভা মোক্ষদায়িনী, 

অবিস্ভা স্ৃত্যু এবং জন্মের কারণীভূতা। বিদ্ধীনগণ জ্ঞান- 

যৌগকে বিষ্কা এবং মায়াস্থজনস্বভাব-কর্মকে অবিষ্তা 

বলিয়াছেন ।৩৩৬-৩৮ 

ভ্বান এবং কর্ম এতদুভয়ই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির 
উপায় হইলেও কর্ম করিয়াই তাহা! পরমাত্মীকে নিবেদন 

করিবে, কারণ নিরপেক্ষ ক্রিয়মীণ কর্ম মোক্ষকর। কর্ম 
করিয়া কমল বিষুত বা গুরুকে নিবেদন করিবে। 

যে ব্যক্তি পরমাত্্ীর উদ্দেশ্যে কর্মফল নিবেদন করিবার 

ইচ্ছ। করিয়া কর্ম করে, সেই ব্যক্তি উক্ত কমার! তাহার 
বাঞ্ছির্ত ফল গ্রাণ্ড হয়; অথবা তাহার অন্য ফল জন্মে, 

কিংবা! লন্র্রিজগণ সর্কভাঁবে নিত্য হরিকে ধ্যানযোগে 

আধা-শা স্তর 

অপবর্গায় ধে চাপি কর্ম কৃত্বা নিবেদয়েও | 

কর্মাপি ক্রিয়মাণং বৈ নিরপেক্ষং তু মোক্ষকৃ্ড ॥৩৩৯ 

বিষ্বে গুরবে বাপি কর্ম কৃত্বা নিবেদয়েশু। 
আত্মনঃ ফলমিচ্ছংস্ত য কর্ম কুরুতে নরঃ ॥৩৪০ 

তেনৈব বাঞ্ছিতপ্রাপ্তিস্তেনান্তযহুপজায়তে | 
হরির্বা নিত্যমভ্যস্ত সর্বভাবেন সদৃদ্বিজৈঃ ॥৩৪১ 

তদভ্যাসাদবাপ্রোতি মৃত্য দৃষ্টে হুরিষ্ৃতিম্ । 
এক এব হি স ধ্যেয়ো৷ য পরং নাস্তি কিঞ্চন ॥৩৪২ 

বিরাট্ সম্ম.1ট্ মহানেষ সদ! ধ্যেয়ে! জিতেন্দরি়ৈঃ | 
মহান্তং পুরুষং দেবং রবিরূপং তমঃপরম্ ॥৩৪৩ 

ব্রক্মবিৎ সোহতিৃত্যুং বৈ প্রয়্াত্যেবানিবর্তকমূ। 
এষ এব নৃণাং পন্থা ব্রহ্মা! বৈ যমুপাঁসতে ॥৩৪৪ 

ঘে যে জন্মন্বনেকেষু বিধিবচ্চেকচেতসঃ | 
ন ভক্ত্যা নাপি যোগেন নাভ্যাসেনৈকজম্মন] ॥৩৪৫ 

স্মরণাভ্যাস করিলে এবং সেই অভ্যাসবশতঃ তাহার মৃত্যু 

উপস্থিত হইলে তখন তাহার হৃদয়ে হরির প্মুতি জাগ্রত 

হয়। সেই হরিই একমাত্র ধ্যেয়--যাহা হইতে আর 
শ্রেষ্ঠতর কেহ নাই ।৩৩৯-৪২ 

জিতেক্দ্রিয়গণ এই বিরাট সম্রাট ও মহান্কে এই 

মন্ত্রে ধ্যান করিবে--'মহাস্তং পুরুষং দেবং রবিরূপং 
তমঃপরম্ 1৩৪৩ 

সেই ব্রহ্মবিৎ পুনরনীবর্তক অতিস্ৃত্যু অবশ্যই প্রাপ্ত 
হন। সাধারণতঃ মৃত্যু হইলে কর্মভোগের জন্য জীবের 
পুনরায় জন্মলাভ করিতে হয়, কিন্তু ব্রন্মবিৎ আর 

জন্মপরিগ্রহ করেন না অর্থাৎ মৃত্যুর অতীত হন। 
মনুষ্যগণের মৃত্যুমিবারণের ইহাই একমাত্র পন্থা-_ব্রহ্মাও 

যে পথলাভের জন্য উপাসনা করেন । ধীহারা অনেক- 

জম্মব্যাপী একচিশু হুইয়া বিধি অনুসারে ধ্যান করেন, 
তাহারা মৃত্যুর অতীত হন। ভক্তি, যোগসাধন এবং 
অভ্যাস ভ্বারা একজনে প্রক্ষপ্রাপ্তি হয় না; বহুজ্রপ্ম যাব 
ভক্কি, ' যোঁগনাঁধন ও চ্ভ্যাস-মহকারে ধ্যান কত্সিলে 



বহত পরাগর-স্মৃতিঃ 

জ্রন্ধাপ্তির্জায়তে পুংঘাঁং কিন্তু স্যা্ুরিজন্মভি, 

যদদেবাঃ সম্ভতাভ্যাসাঙ্গ ব্রক্ম প্রতিপেদিরে ॥৩৪৬ 
তম্মমুষ্তৈঃ কথং প্রাপ্যমনেকেনৈব চ জন্মনা। 
জ্ঞানাভ্যা সৈর্ন তদ্ত্রদ্গ কতৈর্সস্তস্বরূপকৈঃ ॥৩৪৭ 
ন প্রাপ্যতে পরং ব্রহ্ম ন বাপ্যাসন-ুদ্রেয়। | 

বনহুভিঃ কিমুপায়েস্ত প্রোক্তৈরা গ্রস্থিবিস্তরৈঃ ॥৩৪৮ 
একমেবাভ্যসেত্ৃত্বং যেন চিত্তে বসেদ্ধরিঃ | 
একৈব ভাবশুদ্ধিস্ত যথ। স্তাৎ ক্রিয়তে তথা ॥৩৪৯ 
অন্যৎ কুর্ধ্যাদ্ মনঃন্বন্যবিরদ্ধমিতি সর্বথা | 
ভাবঃ স্বর্গায় মোক্ষায় নরকায়াপি স স্মৃতঃ ॥৩৫০ 

তন্মাত্তং শোধয়েদ যত্্াচ্ছুচিঃ স্তান্তাবশুদ্ধিতঃ | 

একন্াঃ পুত্র-ভত্শরে হদয়োপরি যোষিতঃ ॥৩৫১ 
ভিন্নভাবে৷ ভবেতাং তে। ভাবমেবং বিশোধযেহু। 
পরিষ্ক্তো নরো নার্ধ্যা হলাদমেতি যথা যুবা ॥৩৫২ 

ব্হ্মপ্রাপ্তি হয় । দেবগণ সর্বদ। অভ্যাস-সহকারে আরাধনা 

করিয়া ধাহাকে প্রাপ্ত হন না, জীবের পক্ষে সেই 

্রন্মপ্রাপ্তি যে বহুজন্মসাধ্য হইবে, এবিষয়ে আর সংশয় 
কি? ৩৪৪-৪৬ 

(দেবগণের পক্ষে সতত অভ্যাসেও যেই ব্রক্গ 

দুর্লভ ) মনুষ্যগণ একজম্মে সেই ব্রন্ধকে কি প্রকারে প্রাপ্ত 

হইবে? দত্তরৃত জ্ঞানীভ্যাস দ্বারা সেই ব্রহ্ধ প্রাপ্ত 

হওয়া ষায় না। এমন কি, আসন এবং মুদ্রা প্রভৃতি 
দ্বারাও পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং পূর্বোক্ত বনু 

উপায় অথবা গ্রন্থিভেদকারক উপায়ে কি হইবে? 

যাহাতে শ্রীহরি সতত চিত্বে বাস করেন, সেইরূপ 

একমাত্র তত্বকে অভ্যাস করিবে । যে প্রকারে ভাবশুদ্ধি 

হয়, একমাত্র সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবে ।৩৪৭-৪৯ 

আরও অন্য একটি কাঁধ্য করিবে । মন যাহাতে 
পরমাজ্ম-চিস্তমাতিরিক্ত চিন্তার বিরুদ্ধতা করে, সেইরূপ- 

ভাবে জর্ধপ্রকারে মন গঠন করিবে । মনের ভাবই ম্বগ, 
মোক্ষ ও নরকের হেতু বলিয়া কখিত আছে। সেইহেতু 
ঘত্বপূর্বক সেই ভাব শোধন করিবে, ভাঁবশুদ্ধি হইলেই 
মানুষ পবিত্র হয়। যেম এক নারীর হাদয়োপরি পুত্র 

৮১০ 

'তল্লাম্থোইপি সকামাং তাং ভাবহীনো ন কাময়ে | 
একো ভাবে হবো কার্য্যো যথাইসৌ 

নিশ্চলো ভবেৎ 8৩৫৩ 

তদ্বুধ্যা পঞ্চতাং গচ্ছন্ স্বর্গং মোক্ষমবাপু, য়া । 
ত্যক্তপি বিবিধান্ ভোগান্ তপত্তণ্াতিদুক্ষরমূ। 
মৃত্যুকালে মতির্ষা স্তাত্তাং গতিং যাতি মানবঃ 8৩৫৪ 

যোগ প্রয়োগঃ কথিতঃ সমাসাদ্ 
ধ্যানস্য মার্গো বুধাহভ্যধায়ি | 

যোহভ্যস্তমানস্ত ভবেদ্ বিধানাদ্ 

ব্রন্মাপ্তিকদ্ যশ্চ তথ! দ্বিজানাম্ ॥৩৫৫ 

প্রত্যাহারশ্চ যোগশ্চ ধ্যানং বিস্তরতন্তথা । 

উক্ত দ্বিজহিতার্থায় ব্রন্ষাবাপ্তিকরং তথা ॥৩৫৬ 

অঙ্গুল্যনুষ্ঠযোর্নাদঃ ক্ষণঃ স্যাতদদবয়ং ক্রুটিঃ | 
দ্বাভ্যাং চৈব লবস্তাভ্যাং নিমেষোহপি লবদ্বয়ম্ ॥৩৫৭ 

এবং ভর্তা উভয়েই ভিন্ন ভাব গ্রহণ করিয়া অবস্থান 

করে, সেইরূপ একই মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ 

করিয়া ন্বর্গাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়; এইজছ্য ভাব 

পরিশৌধন করিবে । আসক্তিযুস্ত অবস্থায় যে বুবক 
স্রীসঙ্গে আহলাদিত হয়, আসক্তিহীন অবস্থায় একশধ্যায় 
শায়িত হইয়াও উক্ত যুবক সকামা স্ত্রীকে কামনা করে 
না। যাহাতে ভাব নিশ্চল হয়, সেইজগ্য হরিতেই রি 

ভাব স্থাপন করিবে 1৩৫০-৫৩ 

হরিবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়! মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ম্বগ, 
মোক্ষ ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবিধ ভোগ ত্যাগ 
করিয়া অতি ছৃষ্ষর তপস্যা করিলে মৃত্যুকালে জীর যেরূপ 
বুদ্ধিসম্পন্ন থাকে, সে তদ্রূপ গতি প্রাপ্ত হয় 1 সংক্ষেপে 

যোগসাধন-প্রয়োগ বলিয়াছি এবং ধ্যানষোগের কথাও 

বহুপ্রকারে বলিয়াছি। যে ব্যক্তি বিধানানুসারে উক্ত 

যোৌগসীধন অভ্যাস করেন, তিমি ক্রক্ষপ্রাপণ্ত হন, এবং 

দ্বিজগণমধ্যে যিনি উপায়স্বরূপঞ্ভ্যাস করেন, তিনিও 

ব্রহ্মপ্রাণ্ত হন। দ্বি্ষগণের হিতের জন্য ব্রহ্ষপ্রাপ্ডির 

উপায়স্বরূপ প্রত্যাহার, যোগ ও ধ্যান সম্বন্ধে ০ 
বলিয়াছি।৩৫৪-৫৬ 



২৪8 

তৈঃ পঞ্চদশভিঃ কাষ্া তাশ্চ ত্রিংশহ কলাঃ ম্মৃতাঃ | 
দ্বাবিংশতিত্রিভাগস্ত ঘটিকেতি প্রকীতিতঃ ॥৩৫৮ 
তদ্ছয়ঞ্চ মুহৃতঃ স্যাত্তভ্রিংশত, ক্ষপা-দিনমৃ। 
ত€ পঞ্চদশকং পক্ষত্তদৃদ্বয়ং মাস উচ্যতে ॥৩৫£ 
তদ্ দ্বয়মু খতুরিত্যুক্তং তদ্ছয়ং কাল উচ্যতে। 

তৎসার্ধ ময়নং প্রোক্তং তদ্ছ্ধয়ং বরস্তথা ॥৩১০ 

পঞ্চভিস্তৈযু'গং প্রোক্তং তদ্দ্বাদশকষণিকম্ | 
ষষ্টিকঃ ষষ্টিগুণিতো বাকৃপতেযু'গমুচ্যতে ॥৩৬১ 
তদৃদ্বয়ং তু কলিঃ প্রোক্তস্তদ্দ্বয়ং দ্বাপরো৷ ভবে | 
কলিব্রয়েণ ত্রেতা স্যাৎ কৃতঃ কলিচতুষ্টয়ম্ ॥৩৬২ 
ষ্টিগ্রঃ সোহপি কালজ্রৈঃ প্রজানাথযুগঃ স্মৃতঃ ॥৩৬৩ 
কলিভির্দশভিব্রদ্ধন্! চতুযু'গমিতি স্মৃতমূ। 
চত্যু'গসহত্রেণ ব্রঙ্াহঃ কল্প উচ্যতে ॥৩৬৪ 
অহটযুগা ভবে সন্ধ্যা সাং সন্ধ্যা চ তাবতী | 
তদেকসপ্ততি গুণং মন্বস্তরমিতি ন্মৃতম্ ॥৩৬৫ 

লনহাায৮৪০০০০৬এ০৭ ০৯টি সা 

অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয়ের যোগে যে নাদ (অব্যক্তশব্দ ) হয়, 
তাহার নাম ক্ষণ, সেই দুইটি ক্ষণের নাম ক্রি, দুই 

ক্রটিতে এক লব, দুই লবে এক নিমেষ, পঞ্চদশ নিমেষে 

মাধ্য-শীজু 

মন্বস্তরদ্বয়েনেহ শক্রপাতঃ প্রকীতিতঃ | 
এতম্মানেন বর্ধাণাং শতং ব্রক্মক্ষয়ঃ স্মৃতঃ ॥৩৬৬ 
ব্রহ্মক্ষয়শতেনাপি বিষ্কোরেকমহর্ভবেশু | 
এতদ্দিবসমানেন শতবর্ষেণ ততক্ষয়ঃ ॥৩৬৭ 
তৎক্ষয়ত্রিগুণোষ্টাভী রুদ্রস্থ ভ্রুটিরচ্যতে। 
এবমাব্দকমানেন প্রয়াতোহব্দশতে দ্বিজা? ॥ 
রুদ্রেশ্চাত্মনি লীয়েত নিষ্ষলঙ্কো৷ নিরাময়? ॥৩৬৮ 
নিশ্রাকম্পং জগদ্ ব্যোম ব্যোমাতীতং পরং পদ্ম । 
তম্নিদিধ্যাসসংশুদ্ধযা স তত্রৈব বিলীয়তে ॥৩৬৯ 
পরস্পরাণাং পরমং বিচিন্ত্য 

পরাণ্পরং দিষ্টপদাদতীতম্। 
ক্ষণাদ্দিকালং ক্রমশোহব্দমেব 

প্রয়াতি তং তণ পদমব্যযঞ্চ ॥৩৭০ 
তমাত্মরূপং পরমব্যয়ঞ্চ 

বিশ্বেশ্বরং চিত্তভরং প্রপদ্ধে | 
শান্তি্চ গত! বিধিনা চ যোগী 

প্রয়াতি তদ্ বৈ পদমব্যযঞ্চ ॥৩৭১ 

[গে এক সন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যা ওসেইরূপ। তাহার 
একসপ্তুতিগুণ মন্বস্তর বলিয়া কথিত । ছুই মন্বস্তরে এক 
ইন্দ্পাত হয় বলিয়া কথিত আছে। ইহাঁরই শতবর্ষে 

এক কাঠা ও ত্রিশহ (তিরিশ) কাষ্ঠীয় এক! ব্রহ্মার ক্ষয় হয়। ব্রদ্ধক্ষয়কালের শতগুণকাল বিষুর 

কলা সেইরূপ দ্বাবিংশতি কলার তিনভাগ একদিন। এই দিবসের পরিমাণামুসারে শতবর্ষে বিষু্র 

ঘটিকা, ঘটিকা দ্য়ে একমুহূর্ত, তাহার ত্রিশগুণ এক : ক্ষয় হয়। বিষুর ক্ষয়দিনের ত্রিগুণের আটগুণ রুত্রের 
দিবারাত্র, তাহার পঞ্চদশগ্ডণ একপক্ষ, তাহার গুণ ৷ এক ক্ররটি। এই বর্ষপরিমাণ অনুসারে শতবর্ধ গত হইলে 

একমাস, তাহার দ্বিগুণ এক ধতু, খতৃদ্বয় ও খতুর অর্ধের 
সহিত যে কাঁল তাহার দ্বিগুণ এক অয়ন, অয়মের দ্বিগুণ 

বগুসর, তাহার পঞ্চগুগীকৃত দ্বাদশক যষ্টিককে যুগ, একফষ্টি 

ষ্টি দ্বারা গুণ করিলে যে কাল পাওয়া যায়, তাহ? 
বৃহস্পতির একযুগ, তাহাই দ্বিগুণিত হইলে যে কাল হয় 

তাহ! কলিকাল, তাহার দ্বিগুণ দ্বাপর, কলিযুগের ব্রিগুণ 
ভ্রেতা এবং কলিযুগের চতুণ্তণ সত্যযুগ, কালজ্ঞগণ সেই 
কালকে যন্ঠিক্ম প্রজানাথ-যুগ বলেন ।৩৫৭-৬৩ 

হে ব্রন্ধণ! দশটি কলিকাঁলের সংখ্যায় ধতদিন পাওয়া 
যায়, ততদিনে একটি চতুযুগি হত্ম। চতুযু'গ সহজ দিনে 
ব্রক্মার একদিন, তাছাকেই কল্প বলে ।৩৬৪ 

নিক্ষলঙ্ক নিরাময় রুদ্র পরমাত্মাতে বিলীন হন ।৩৬৫-৬৮ 

তারপর জগৎ নিশ্রকম্প হইয়া বোমে আকাশে) 

এবং ব্যোম ব্যোমাতীত পরমপদে লয় প্রাপ্ত হয়। 
এইবরূপে নিদিধ্যাসন দ্বারা সংশুদ্ধ ব্যক্তিও অস্তে সেই 
পরমপদে লয় প্রাপ্ত হয়। অশুভাশুভ পদাতীত পরাতপর 
পরমকে পরম্পরা সম্বন্ধে বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া 

ক্ষণ ইত্যাদি কাল ক্রমশঃ বর্ষে লীন প্রাপ্ত হয় এবং সেই 
বর্ষ ও উক্ত অব্যয়পদে গমন করে 1৩৬৯-৭০ 

পরম অব্যয় আত্মরূপ চিত্তের পৌোঁধণকারী সেই 
বিশ্বেখরকে আমি আশ্রয় করিতেছি। যোগী বিধি 

অনুসারে ধ্যান করত শাস্তিলাভ করিয়া যে স্থানে গমন 
করেন, তাহাই অব্য পদ 1৩৭১ 



বৃহৎ পরণশর-স্মৃতিঃ 

কালজ্ঞানেন যোগোহয়ং যোগিভিরধধ'ঢানকারিভিঃ। 
মুমুক্ষুভিঃ সদ! জ্ঞেয়ং নিরালম্বং পরং পর্দঘূ ॥৩৭২ 

পরাশরোদিতং শান্ত্রং চতুরবর্ণাশ্রমায় চ। 
বেদিতব্যং প্রযত্ধেন সদ] ধ্যেয়ং দ্বিজাতিভিঃ ॥৩৭৩ 
দশ দ্বাদশ চাষ্টো৷ বা সপ্ত ষট. পঞ্চ বা ত্রয়ঃ। 
দৈবিকে পৈতৃকে বাপি শ্লোকাঃ 

শ্রাব্যা দ্বিজাতিভি ॥৩৭৪ 
শ্রাবষিষ্যতি যঃ শ্রা্ধে ব্রাহ্মণান্ ভক্তিততু্পরঃ। 

প্রাশ্টাস্তি পিতরস্তস্ত তৃপ্তিং বৈ শাশ্বতীং দ্বিজাঃ ॥৩৭৫ 
ঘ ইদং শূরুয়াদ্ বাপি শ্রাবয়েও পাঠয়েদপি | 
স প্রধ্স্ততমক্তোমো ব্রহ্ধলোকমবাণ্ু,়াৎ ॥৩৭৬ 

কালজ্ঞানামুসারে ধ্যানকাঁরি-যৌগিগণ এই যোগ 

করিবে । নিরালম্ম পরম পদ মুমুক্ষুগণের সর্বদা জ্ঞাতব্য 
বলিয়! জাঁনিবে ।৩৭২ 

দ্বিজাতিগণ চত্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের জন্য পরাঁশর- 
কথিত শান্জ সর্বদা যত্বসহকারে জানিবেন ও চিন্তা 

করিবেন 1৩৭৩ 

ছ্বিজাতিগণ দৈবিক ও পৈতৃক কার্যে দশ, ছাদশ, 
অহ্ট, সপ্ত, ঘটু কিংবা পঞ্চপ্লোক বা শ্লোকত্রয় শ্রবণ 
করাইবে 1৩৭৪ 

২৪৫ 

ত্রিভিঃ শ্লোকসহত্তৈস্ত ব্রিভির্'তশতৈরপি। 
পরাশরোদিতং ধর্মশান্ত্রং প্রোবাচ হুত্রতঃ ॥৩৭৭ 

নমোহস্ত যাজ্ঞবঙ্ধ্যায় মনবে বিষ্ুবে নমঃ 

গৌতমায় বসিষ্ঠায় নমঃ পরাশরায় চ ॥৩৭৮ 

সঃ নর ৬ 

ইতি শ্রীবৃহত্পরাশরে ধর্মশান্ত্রে স্ব্রতপ্রোক্তায়াং 

স্ৃত্যাং যোগনিরূপণো নাম দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

ইতি বৃহত্পরাশরম্মৃতিঃ সমাপ্তা | 

ও তৎসণ ॥ 

হে দ্বিজগণ! যেব্যন্তি ভক্তিতত্পর হইয়া শ্রীক্ধ- 
কাধ্যে ব্রাহ্ষণগণকে উহা! শ্রবণ করায়, তাহার পিতৃগণ 

নিত্য তৃপ্তিলাভ করেন। যে ইহা শুনিবে, শুনাইবে 

বা পাঠ করাইবে, সে নির্ল ব্রহ্ধলোক প্রাপ্ত 
হইবে ।৩৭৫-৭৬ 

স্বব্রতমূুনি পরাঁশর কথিত এই ধর্মশান্ত্র তিনসহত্ত 

শ্লোক তিনশত ছন্দৌোযোগে বলিয়াছেন 1৩৭৭ 

যাজ্ভবন্ধ্য, মনু, বিষু। গৌতম, বশিষ্ঠ ও পরাশরকে 
আমার নমস্কার ।৩৭৮ 

ভীবৃহত পরাশরীয় ধর্মশাস্ত্ান্তর্গত হুত্রতমুনিপ্রোক্ত ম্মৃতিশান্ত্রে যোগনিরূপণনাঁমক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 

পণ্ডিতভ্রীহরকাস্তকৃত্য-শ্মৃতি-বাকরণ-তীর্থকৃতব্গভাষামুবাদ সহিতা- 
বৃহৎ পরাশরশ্যৃতি সমাপ্তা । 

ও তৎসৎ 





রা 

__. শ্রীত্রীঠারুরঞমতসীতালামদাসওক্কালনাথদেবের বাণী .. 
ভগবন্তক্ত ব্যতীত একদিন _৬০ দণ্ড কাল হ্ুখভোগ করিয়াছেন, এমন লোক 

ংসারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কথাটা আশ্চর্যজনক বটে, কিস্তু পৰীক্ষা, 
করিয়া দেখিলে আর আশ্চর্য্যবোধ হইবে না। ন্থখ-ছুঃখ ভোগ করে মন। বাহিরে 
ধাহাকে সী দেখিতেছ, হয় তিনি পুর্বছ্র্দশার কথা স্মরণ করিয়া হুঃখভোগ 
করিতেছেন, অথবা ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল হইয়া! আছেন। তাহা হইলে তিনি সুখী 
কিনে? অহোরাত্র বলি কেন, একদগুকালি অবিচ্ছিন্ন স্ুখভোগ করিবার শক্তি যাহার . 

নাই-___সে স্তুখী কিসে ? | 
চে গা ৫ রগ 

«অনস্তশাপ্দ্রং বনু বেদিতব্যম্* শাস্ত্র অনন্ত, জানিবার বিষয়ও বহু । কালও সংক্ষেপ 

বিত্র-ও প্রচুর । এই অত্যল্প অবসরে বহু শান আলোচনা করিতে না যাইয়া গুরুদত্ত 
ইফ্টমন্ত্রটি যাহাতে সিদ্ধ হয়-_-এই চেষ্টা করাই শ্রয়ক্কামী ভগবদ্ভক্ত মাত্রেরই সমীচীন । 
বর্ণাশ্রমধর্মানুষ্ঠান বাদ দিলে চলিবে না। ত্রাণ নিত্য যথাকালে সন্ধ্যা, অন্য সময় 
ইফ্টসম্বন্ধীয় লীলাগ্রম্থ পাঠ, নাঁমজপ লীলাধ্যান যখন যেটি ভাল লাগিবে তাহাই 
করিবেন। ইহার সহিত পুরশ্চরণের অনুষ্ঠানে মন্ত্র সত্বর সিদ্ধ হয়। সিদ্ধ মন্ত্র হইলে 
ইফ্টসাক্ষাকার ইহবে । মন্ত্র-সিদ্ধির অর্থ মহাভাব লাভ। তারপর আর ভাবিতে হইবে না 
ঠাকুরই সব ভার গ্রহণ করিবেন । 

দঃ গর এ ৪ 

আজকাল কর্মশূন্য-জ্ঞানের আলোচনা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে । আহার-শুদ্ধি, 
সদাচারাদি কিছু নাই। সগুণ-মন্ত্রজপের দ্বারা সবিকল্প সমাধিলাভের পুরে নিগুণ 
উপাসনা করিতে যাইয়া অনেকই ব্যর্২-মনোরথ হইয়া সাধন-ভজন ত্যাগ করত নাস্তিক 
হইয়া যান। শান্তি ওপথে নাই; ক্রম ধরিয়া উপালন! ব্যতীত শাশ্বতী শাস্তিলাভ 

হইতে পারে না । 
গু রং এ গর 

বেদ, উপনিষ্ পুরাণ, তন্ত্র ও সংহিতা সবই সেই একজনকে লাভ করিবার পথ 

নিদেশ করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য স্বতন্ত্র পথের কথা বলিয়াছেন । 
সকলের লক্ষ্য সেই একে স্থিতি। এক ব্যতীত ছুই কেহ চাহেন না। কেহ মিলন 
চাহেন, কেহ বা! মিশ্রণ চাহেন-_ এইমাত্র প্রভেদ | 

চে চে সু মঠ 

শান্্রবাণী কখনও মিথ্যা হতে পারে না। সমুদ্রের বেলাতিক্রম, মেরুর চলন, 

চ্দ্রদূর্ধ্যাদি গ্রহগণের কক্ষত্যাগ কখন সম্ভব হতেও পারে কিন্তু শাস্ত্রবাণী মিথ্যা! হতে 



পর ররর ররর 

(২ ) 

পারেনা, পারেনা, পারেনা ! শান্ত্রপথ প্রহরীবেহ্টিত রাজপথ । এপথ একান্তভাবে যে 
আশ্রয় করে, সে নির্ভয়হদয়ে হাসিতে হাসিতে সেই অনাম, অরূপরাজার রাজ্যে 

পৌছে যায়। 
সর শুর ৃ দঃ হী 

একসাধে সব হয়, সব সাধে সবযায়। আগে দীক্ষা নিয়ে প্রাণপণে মন্ত্রসিদ্ধির 

চেষ্টা করিতে হয়। প্রণালীমত সাধনা করিলে মন্ত্র অবশ্যই সিদ্ধ হয়। তা নয়, 
আমি শান্সোপদেশ মত কিছু করব না, ভোগবিলাস, যথেচ্ছাচারিত৷ ত্যাগ করব না, 

খেয়ালমত উপাসনা করব, আর একেবারে “সোহহং” হ*য়ে পড়ব, তা হয় না। “কলো 
ব্রহ্ম বদিষ্যস্তি ন করিষ্যস্তি কেচন”_-কলিতে মুখে 'ব্রলাম্মি অনেকে বল্বে কিন্তু তাহার 

সাধন কেহ কণ্র্বে না । 

ঃ সঃ খ্ঁ ৬ 

“অহরহঃ সন্ধ্যামুপালীত_এই একটি তাহার প্রধান আজ্ঞা । প্রতিদিন 

সন্ধ্যা উপাসনা করিবে । যে ব্রাক্গণ সন্ধ্যাগায়ত্রী বর্জন করিয়া তীহার দর্শন আকাওক্ষা 

করে, সে আকাঙ্ক্ষা আকান্ষম। নহে-_তাহাকে উপহাস করা । 

রঃ ১৬ স্ 

হিন্দুর কুল-স্ত্রী যদি আচার-ব্যবহার ত্যাগ করে, তার জন্য অহরহঃ যন্ত্রণা 
ভোগ করতে হবে। পুত্র হ'তে, কন্তা হতে, স্বামী হ'তে কেবল যন্ত্রণা পাবে, ইহা 
ধ্রুব সত্য। এ সীতা সাবিত্রীর দেশ; এদেশে বথেচ্জাচারের বিষময় ফল অবশ্যই 
ফল্বে। সাজাও সুরু হয়েছে রকম বিরকম ক্দ্রীব্যাধি আক্রমণ কর্ছে, অনংযমী 

পুরুষের দল কতরকম রোগ ভোগ ক"র্ছে, ম্বত্যুলক্ষণ প্রকাশ হবার আগেই মরে 

যাচ্ছে । বসে ঝ»সে চল্তে চল্তে দাড়িয়ে দাড়িয়ে মরে যাচ্ছে। হবে বৈকি! যাদের 

দেহ যে উপাদানে তৈরী তার বিপরীত আচরণ করলে সাজা পাবে না ? 
ঃ সী সর ৬ 

সদাচার ও শান্ম অবলম্বন করত যিনি আপনার জীবন গঠন করেন, ভগবন্তক্তি 

ষাহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন) তিনি জীর্ণ-কুটীর বাসী হইলেও ধন্য । জগতে কোন 
প্রলোভন নাই, যাহার দ্বারা ভক্তকে সত্যধর্ম হইতে চ্যুত করা ঘায়। যিনি অভয়- 

লাভে কৃতার্থ হুইয়াছেন, তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করত কেহ আপনার শ্বার্থসিদ্ি 
করিতে পারে না। সত্যপথে থাকিয়! যিনি নিয়মিত উপাসন1, সর্বদা ভগবল্াম কীর্তন- 
নিরত হন, ঠাকুরটি তাহার আকুল আকাঞ্ক্ষার অপেক্ষা না করিয়াই দর্শন-দানে তাহাকে 
ধন্য করিয়। থাকেন। 

গং ০ নর 

উজ ভুেতররেদ 



দ্বিতীয় বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭০ 7 [ ধঠ সংখ্যা__ছাদনী যার! 

ঈঞ্জী্লীভ্াল্্রান্মক্াস-ক্কান্্রনাম্থ ওত্রনবত্িভ ! 

তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার 
উন্নয়ন ও সম্ৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের 

অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক স্থলভ মূল্যে দেওয়া সস্তব হইয়াছে। 

ঃ নাঃ গর 

যুগ্ম সম্পুজক-_ 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাঢাধ্য 

শ্রীশ্রাজীবভট্রাঢার্ধ্যন্ায়তার্য 

বাধিক মূল্য লভাক ১৫* টাকা | [ প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা 



স্ীসত্যধন্ম প্রচার সঙ্ৰ 

€( জয়গুরু সম্প্রদায়) 

সহ-সমঙ্গুজক্ষসঙ্ঘ 

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্ভাভৃষণ 

শ্রীনারায়ণগোস্বামী হ্যায়াচাষ্য 

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ 

শ্ীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ 

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীথ 

চু 
তি 7৬5৬৪558807 85 ১820 8555র005রারেডিডিড রড রজিডিরডাররাররাডাডিড ওজর জজের * 

শ্রীরবামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম- 
বৈদিক মহাবিষ্ভালয়, ৭৩, পি, ডব্লিউ, ডি 

রোড, কলিকাতা--৩৫ হইতে প্রকাশিত 

ও ১৫বি, রায়বাগান প্রীটট কলিকাতা _-৬ 

ইন্দু-নীরায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত | 

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭০ | 



নিয়মাবলী 
১। আধ্যশান্ত্র শান্সময় মাসিক পত্র । প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত 

হয়। আষাট (জুন-জুলাই ) মাস হইতে ইহার বর্ধারস্ত। 

২। এই মাসিকপত্রে সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি ), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমন্তাগবত- 
শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষুঃপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আধ্্যশীঞ্্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
হইবে। 

৩। ইহার বাধিক গ্রাহকমুল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫০০, প্রতি 
সংখ্যা ১:৫০ নঃ পঃ মাত্র ; অন্যত্র বাধিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২০০ মাত্র। 

গ্রাহকমুল্য অশ্রিম দেয় । 

৪1 প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত 

হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা! মাসের তৃতায় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত 

সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা 

কার্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে । 

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলা মীসের মধো অবশ্যই জাঁনাইতে হইবে । 
(| মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত ষাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি 

“সঞ্চালক আব্যশ।্ব, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাঁতা-_-৬” এই ঠিকানায় পাঠাইতে 
হইবে । 

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর 

সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে । 

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ 

করা হয়, কিন্ত প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর 

আশ করিলে গ্লাহকগণকে জবাবী-পঞ্র অবশ্যই দিতে হইবে । 

৭। আধ্যশান্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ 
থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঁঠীইবাঁর ডাঁক-মাশুল অবশ্যই দিতেছুহইবে, কাধ্যালয়ে আসিয়। 

বা ডাঁকষযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না। 

৮1 উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না৷ হইলে পত্রপরিচালকগণের পক্ষে 

কোন দারিত্ব গ্রহণ কর! সম্ভব নহে। 

৯। অনিবাধ্য কারণবশতঃ যে সংখ্য! প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব 

সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে । তৎসম্পর্কে: উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য 
বলিয়া গণ্য হইবে। 

সম্পরজক- আধ্যশান্্র 
গ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিগ্ভালয় 

৭৩, পি. ডব্লিউ. ভি. রোড, আলমবাজার । 

কলিকাতা--৩৫ 



শী ীলপীল্কুল্েল্র স্বালী 
পুক্ষরমঠ 

ভরতপুর-কুঞ্জ 

গৌঘাট 
৮৫1৭০ 

যে মায়েরা ঘাবানা একে (ওক্কান্নকে ) সত্যসত্য 

ভালবাসে, তারা নিত্য আধ্যশাস্তর পড়নে ও প্রাণপণে 
আধ্যশাস্ত্র প্রানের চেক ক'ত্ববে। আর্্যশাস্ত্রের সেবায় 
জগতেল মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে । 

ওকান 



নারদ-স্মতিও 
ওষ্কারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থকুত- 

বঙ্গভাবান্ুবাদসহিতা 



সর ও ১৪ ০ 

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমংসীতান্ামদাসওক্কারনাথমহান্নাজের ঘাণা 

শান সত্য, শাপ্জ্র মহাসত্য, শান্তর ভগবান; সাধ্যমত শান্সরপথে চলতে পারলে ভক্ঞ 

পরমানন্দময় প্রীভগবান্কে লাভ করবেনই করবেন । আছেন ভগবান, তিনি দেখা দেন । 

শান্সরপথে চললে শরণাগত ভক্ত তাকে লাভ করে কৃতার্থ হন্, হন্ঃ হন্। মানুষ আসে 

ভগবগ্সাক্ষাৎ্কারের জন্য | শান্ত্রপথ ব্যতীত ভগবশ্সাক্ষা্কার লাভ হতে পারে না, পারে 

না, পারে না । নাম করতে করতে যথাসাধ্য যুগোচিত শীস্্রাচার পালন করে অগ্রসর হও । 

এ শোনো শ্রীভগবান্ তোমাকে বুকে নেবার জন্য আয় আয করে অনুক্ষণ ডাকছেন__চল চল 

চল, নাম কর নাম কর নাম কর। শাস্ত্র ব্রল্মা, শাস্ত্র বিষু্, শান্তর মহেশ্বর, শান্জই পরম ব্রহ্ম, 

শাত্স চরাচর। 

জয় শাস্ত্রমুক্তি ভগবানের জয় 

জয় শান্ত্রমুন্তি ভগবানের জয় 

জয় শান্তমুন্ডি ভগবানের জয় ॥ 

গাও গাও অবিরাম গাও 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কুষ্ণ হরে হরে । 

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 



পাতলিক। 

মদীয় ইষউদেব পরমারাধ্য শ্রীক্রীঠাকুর শ্রীমতসীতারামদাস ওক্কারনাথদেবের নির্দেশে 
“মারদ-স্যৃতি'র অনুবাদে প্রবৃত্ত হ'য়ে বিচার-দর্শন এ শ্মৃতির দুরহতা দেখে, মনে মনে তার শ্রীচরণে 

নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করি এবং প্রার্থনা করি--যাঁতে এই দছুরূহ-ব্যবহারশান্স্ের প্রকৃত অর্থ বিশ্রেষণ 

পূর্বক অনুবাদকাধ্য শেষ ক'রতে পারি । দয়াময় ঠাঁকুর-আমাঁর এই অযোগ্য-সেবককে দিয়ে তার 
কার্য করিয়ে নিয়েছেন । 

পুরাকালে ধর্মশাক্সপ্রবক্তা ভগবান মন্দ লোকস্থিতির জন্য একলক্ষ শ্লোক ও একশত 
আশী অধ্যায় সমন্থিত ধর্মশান্ত্র প্রণয়ন করেন। দেবষি নারদ সেই শীল্পের ব্যবহারাংশ গ্রহণপুর্বক 
সংক্ষেপ করত বার হাজার প্লোকাত্মক ব্যবহার শান রচনা করেন। পরে মহথি মার্কগেয় এ. শান্ত্রকে 

আট হাজার শ্লোকে সংক্ষেপ করিয়া প্রচার করেন । সর্বশেষে ভৃগুপুত্র স্থমতি পুনরায় চার হাজার 
শ্লোকে সংক্ষিপ্ত ক'রেছিলেন। বর্তমানে “নারদ-স্মৃতি'তে এক হাজার আটশতসংখ্যক শ্লোক সংখ্যা 

দেখা যায়। 

এই নারদ-স্মতির অপর একটি নাম হ'ল-_নারদীয়-মন্ুসংহিতা। আমরা যে কয়খানি 

গ্রস্ত নিয়া নারদ-স্মুতির অনুবাদ কার্যে প্রবৃত্ত হই--সেই সকল গ্রন্থে বেশীর ভাগই “নারদ-স্যৃতি'র 

উল্লেখ থাকায় আমরাও “নারদ-স্মুতি' আখ্য! দিয়াই তাহ প্রকাশ করিলাম । 

টাকাকার প্রীমদ্ভবদেবস্বামী প্রমুখ ও ভট্টপল্লী নিবাসী প্রখ্যাত স্মার্তপ্রবর পৃজ্যপাঁদ নারায়ণ 

চন্দ্র স্মৃতিতীর্থমহাশয়ের ভাঁব অবলম্বনে এই গ্রন্থের অনুবাদ করা হ'য়েছে। প্রায় স্থলে স্মার্তপাদের 
প্রমাণ, উদাহরণ ও তাণুপধ্য-ব্যাখা। সঙ্কলন ক'রেছি। তার সাহাধ্য না নিলে হয় তো--এই দু্ষর- 

কাধ্য মাঁদুশ অভাজনের পক্ষে শেষ করা সম্ভব হ'ত না। আমি ভাটপাড়া গিয়ে এ বিষয়ে তার নিকট 

সমন্ত জানাই__তিনি সানন্দে তা অনুমোদন ক'রেছেন 'ও বিশেষরূপে উৎসাহ দিয়েছেন। 'আজ 

তাঁর চরণে আমি ভক্তি বিনঅচিত্ডে প্রণাম নিবেদন ক'র্ছি। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বীর আদেশে এই অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই এবং ধার শক্তিতে 

ও বুদ্ধিতে এই অনুবাদ কাধ্য সম্পূর্ণ ক'র্তে সামর্থ্য লাভ করি, সেই পরম কারুণিক-ভুবনমঙগলৈক 

বিগ্রহ আবাধ্যনিধি পুরুষস্থন্দর শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওক্কারনীথদেবের শ্রীচরণপক্কজে 

কোটি কোটি দণ্ডবগ প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা ক'রছি__হে নাথ! তোমার দেওয়া ফুল আজ তোমাকেই 

নিবেদন ক'রছি, তুমি প্রসন্ন হও; কলিসর্পের কবল হ'তে নিস্তার কর। 

প্রসীদ করুণাধার ! প্রসীদ জীবিতেশ্বর ! 

গ্রসীদ দেবদেব ! ত্বং গ্রসন্নো ভব সর্বদা ॥ 

পাঁপ-পুশ্যময়ং কর্ম যদ্ যজ্ভম্মনি জন্মনি । 

কৃতং তত্তদ্ গৃহাণেশ ! সর্বতঃ রক্ষ মাং সদা ॥ 

যন্ময়ানুিতৎ কর্ম জানতা৷ বাপ্যজানত!। 
তত সং ত্বয়ি সন্গ্যস্তং প্রণতঃ সন্ করোম্যহম্ ॥ 

নমো৷ নৈগমতন্বায় গুরবে ব্রন্ষমূর্তয়ে | 
করুণাপর্ণনেত্রায় ওষ্কারায় নমো নমঃ । 
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ূ ৫ 

মাংশ ০ 
পরমারাধ্য-পুরুযোন্তমবি গ্রহ-্ী ঈীঠাকুরলীতারানদাস-ওক্ক।রনাথদেবানাং হীপাদপক্কেরূহমধুপা নস ক্র-সেবকা ধম- 

শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভীষামুবাদ-সহিতা! 

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ 

অথ বিচারদর্শনবিধি 

মনুঃ প্রজাপতির্যন্মিন্ কালে রাজ্যমবৃভূুজৎু। 

ধর্মৈকতানাঃ পুরুষস্তনাসন্ (ক) সত্যবাদিনঃ (১)॥১ 

নষ্ট ধর্মে মনুষ্যাণাং (খ) ব্যবহারঃ প্রবর্ততে (গ)। 
দ্র চ ব্যবহারাণাং রাজা দগ্ডধরঃ স্মৃতঃ (ঘ) ॥২ 

০০ শা পপ শক ০৭ পল পপ ৯ ৮ পাশ পম 

প্রথম অধ্যায় 

শ্রীগুরুং দগুবদ্ ভূমৌ নমাম্যোক্কীররূপিণম্। 
যং নত! কৃতকৃত্যাঃ স্থ্যঃ শ্রদ্ধাভক্তিযুতা নরাঁঃ ॥১। 

নিধায় গুরুনির্দেশং শ্বোত্তমাঙ্গে জড়ো হপি মন্। 

সমু্সাহেন যত্ন কর্তৃব্যে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥২॥ 

অনুবাঁদবিধাবস্মিন্ সামর্থ্যং মে ন ব্ছ্ভতে। 

হে গুরো কৃপয়া মহ্যং শক্তিং দেহি মমেপ্সিতাম্ ॥৩। 

কাধ্যমেতেন যন্ত্রেণ কম প্রিয়তমং তব। 
“মমকারমহঙ্কারং মাথ | ত্বং মে বিলোপয় ॥8॥ 

নমো! বেদাদিবেষ্ঠায় গুরবে ব্রন্ধমূর্তয়ে | 

করুণাপুণনেত্রায় ওক্কারায় নমে। নমঃ 1৫॥ 

১) গা ঈঃ 

প্রথম 'বিচারদর্শন'বিধি বলা হইতেছে । 
যে সময়ে প্রজাপতি মনু রাজ্য পরিচালনা 

করিতেন, ( অর্থাত প্রজাপতি-মন্বস্তরে ) সেই সময় সকল 

নরনারী ধর্মকর্মেকপরায়ণ, জিতেন্ত্িয় ও সত্যবাদী 

ছিলেন। (ইহা দ্বারা বুঝ! যায়,-ভগবান্ মন্মুর অনু- 
শাসিতযুগে অর্থাৎ সত্যযুগে সকল মনুষ্যই ধর্মপথাঁবলম্্ী 

ছিলেন। মেই হেতু কোন ব্যবহার-বিধির প্রয়োজন 

(ক) যদাসন্--পা! খে) মনুহ্যধু--পা গে) প্রকল্সিতঃ--পা 

লিখিতং সাক্ষিণশ্চৈব(ও) দো বিধী পরিকীতিতৌ () 
সন্দিদ্ধার্থবিশুদ্ধ্যর্থং দ্রয়োবিবদমানয়ো ॥৩ 
সোন্তরোহনুত্তরশ্চৈব স বিজ্ঞেযো৷ দ্বিলক্ষণঃ | 
সোত্তরোহভ্যধিকো যত্র বিলেখাপুর্বকঃ পণঃ ॥8 

ছিল না)। তারপর কাপক্রমে যখন মনুহাদিগের 

মধ্যে ধর্মভাব নষ্ট হইল অর্থাৎ মনুষ্যগণ একের দ্রব্য 
অপরে বলপূর্বক বা ছলনা পূর্বক গ্রহণ করিতে উদ্ভত হইল, 
ওদ্ধত্যবশতঃ সম্মাননীয়গণের সম্মান নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত 

হইল, “আমার অপেক্ষা কেহ যাহাতে ধনী বা বড় 

হইতে না পারে" এইরূপ বিদ্বেষবুদ্ধিতে নানা প্রকার 
কপটতা অবলম্িত হইল, তখন মানুষ তাহার বিচারের 
জন্য রাঁজদ্বারে উপস্থিত হইতে লাগিল; এবং রাজাও 

সেই সময় তাহাদের এ বিষয় বিচার করিবার প্রয়োজন 

বোধ করিলেন। সেইজন্য ব্যবহার-বিধি ( মোকদ্দমা ) 

প্রবতিত হইল। এই ব্যবহার-বিধির অর্থাৎ গ্যায়- 
অন্যায় পরীক্ষার দ্রষ্টা ( পরীক্ষক) হইলেন -বাঁজা। 
কারণ, কোন দ্রব্যের জন্য উভয়ের দ্ন্্ব উপস্থিত হইলে 

“সেই দ্রব্য কাহার হইবে" এই বিষয়ের বিচার নিরপেক্ষ 
প্রভূ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই করিতে পারেন। তিনিই 
হইলেন রাজা। এই রাঁজাই অন্যায়কারিগণের প্রতি 
দণ্ড বিধান করেন। যদি রাজকতৃক নির্ণাত 'রায়' কেহ 

(ঘ) কৃতঃ--প1 (৪) শ্চাত্র-পা ১) সম্্রবতিতৌ---গ। 

(২) ধর্দৈকতানাঃ পুক্ুষা! যদাপন্ সতাবাদিনঃ। 
তদা ন ব্যবহারোৎ্ভূম্ন ছেষে। নাপি মৎপয়২--পা 



২ আধ্য-শান্র 

বিবাদে সোত্তরপণে দ্বয়োরযস্তত্র হীয়তে। 
স এব হি পণং দাপ্যো কে) বিনয়ঞ্চ পরাজয়ে ॥৫ 
সারস্ত ব্যবহারাণাং প্রতিজ্ঞ সমুদাহৃতা | 

তদ্ধানৌ হীয়তে বাদী তরংস্তামুত্তরো ভবে ॥৬ 
কুলানি শ্রেণয়শ্চৈব গণাশ্চাধিকৃতো! নৃপঃ (খ)। 
প্রতিষ্। ব্যবহারাণাং (গ) গুরবেভ্যনভূতরোত্তরমূ ঘে) ॥৭ 
স চতুম্পাচ্চতুঃস্থানশ্চতুঃলাধন এব চ। 

চতুহিতশ্চতুব্যাগী চতুক্ষারী চ কীত্যতে (উ) ॥৮ 

স্বীকার না করে, তবে রাজা তাহার প্রতি দগ্ুবিধান 
করেন। সেইজন্য মূলে রাজার “দগুধরঁ এই বিশেষণ 

প্রযুক্ত হইয়াছে । 'ব্যবহার'-শব্দের প্রকৃত অর্থ হইল 
সাধুবিচার | বাদী এবং ঞু(তিবাদীর বিবাদ-বিষয়ে সন্দেহ- 

দুরীকরণের জন্য দুইটি বিধি প্রবতিত হইল। প্রথম-_ 
গলিখিত' অর্থাৎ দলিল, দ্বিতীয়--'সাক্ষী” ।১-৩ 

পূর্বোলিখিত ব্যবহার “সোশুর” ও “অনুত্তর' ভেদে 
দুই প্রকার। যেশস্থলে স্বেচ্ছায় বিচার্ধ্য বিষয়ে লিখিত 

পণ রাখা হয় অর্থাত “আমি এই বিচাধ্য বিষয়ে যাহ। 

বলিলাম, তাহ! যদি প্রমাণ করিতে না পারি, তাহা 

হইলে নির্ধারিত দগুশ্বরূপ অর্থ হইতে আরও অধিক 

অর্থ আমি দিব এইরূপ পণ যেস্থলে করা হয়, সেই 

গলে ব্যবহারকে “সৌোত্তর'-ব্যবহার বলে আর যেস্থলে 

উল্লিখিতভাবে পণ রাখ! না হয় সেইস্থলে “অনুত্ভর"- 

ব্যবহার হয়-_-জানিবে।8 

সৌত্বর ব্যবহারে বিবদমান বাঁদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে 

ষে ব্যক্তির পরাজয় ঘটিবে, তাহাকে স্বকৃত পণ দিতে 

হইবে এবং শাশ্্কধিত দণ্ডও ( অর্থদণ্ডাদি) তাহার 

প্রাপ্য হইবে ।৬ 

ব্যবহার ( মোকদ্দম1 )সকলের অভিযোগ-উপস্থীপক 

ভাষাপত্রে অর্থাৎ আঞজিতে লিখিত বিষয়গুলিই হইল-_ 
পার (সর্বপ্রধান ), তাহাকেই প্রতিজ্ঞা বলে। যে 

(ক) প পণংশ্বকৃতং দ্বাপ্যো_পা ধে) কৃত নুপৈ:--পা 

(গ) ব্যবহারস্ত--পা (ঘ) গর্বেষামুত্তরোত্বরম্--পা 

($) চতুফারী প্রকীতিতঃ-_প 

অফ্টাঙ্গোহফটাদশপদঃ শতশাখস্তথৈব চ। 
ত্রিষোনিদ্ব্যভিযোগশ্চ দ্বিদ্বারে। দ্বিগতিস্তথা ॥৯ 
ধন্্মশ্চ ব্যবহারশ্চ চরিত্রেং রাজশাসনমূ। 

চতুষ্পাদ্ ব্যবহারোহয়মুত্তরঃ পুর্ববাধকঃ ॥১০ 

তত্র সত্যে স্থিতো ধর্মে ব্যবহারস্ত সাক্ষিযু। 
চৰিত্রং পুস্তকরণে রাজাজ্ভায়াং তু শাননমূ্ ॥৯১ 

সামাছ্যুপাষ (১) সাধ্যত্বাচ্চতুঃনাধন উচ্যতে। 

চতুর্ণামাশ্রমাণাং চ রক্ষণাচ্চ চতুহিতঃ ॥১২ 

ব্যবহারে সেই প্রতিজ্ঞার হানি হইবে অর্থাৎ লিখিত 

বিষয়ের অন্যথ1ভাব হইবে, সেইস্থলে বাদীর পরাজয় 
হইবে। আর যেস্থলে প্রমাণ দ্বারা প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত 

হইবে, সেই শ্ছলে বাদীর জয় হইবে ।৬ 
ব্যবহারবিষয়ে কুল- একবংশীয় কতিপয় ব্যক্তি, 

শ্রেণী--বণিগাঁদি জনসমষ্টি, গণ-_ব্রাহ্মণাদি সমূহ ( ইহারা 
হইলেন-_-বেসরকারী মধ্যস্থ ) এবং রাঁজা কর্তৃক নিযুক্ত 
রাঁজপুরুষ বা স্বয়ং রাজা এই সকলের মধ্যে উত্তরোত্তর 
( পর পর) উত্তম প্রমাণ বলিয়া জানিবে ।৭ 

পূর্বোক্ত ব্যবহার পুনরায় চতুষ্পাদ, চতুঃস্থান, 
চতুঃসাধন, চতুহিত, চতুব্যাগী ও চত্ুঙ্কারী এই ষড়বিধরূপে 
কীতিত হয়। এই ব্যবহারের আটটি অঙ্গ, অষ্টাদশ পদ 

অর্থাৎ স্থান, শতশাখা, তিনটি কারণ অর্থাৎ উৎপত্তি- 

স্থান, দুইটি অভিযোগ, ছুইটি দ্বার ও দুইটি গতি-রূপে 
প্রতীত হয় ।৮-৯ 

চতুস্পাদ প্রভৃতি কাহাকে বলে, মহধি স্বয়ং তাহ। 

দেখাইতেছেন। ধর্ম”, ব্যবহার” চরিত্র ও 'রাজশাসন, 

ইহাকে চতুষ্পাদ-ব্যবহার বলে। এই চতুষ্পাদের মধ্যে 

পূর্ব পুর্ব বিধি অপেক্ষা পর পর বিধি অতিশয় 
বলবান্।১০ 

চতৃষ্পাদ-ব্যবহারের মধ্যে যাহা সত্যে স্থিত, তাহা ধর্ম? 

বলিয়া কখিত ; যেমন «এই ব্যক্তি আমার নিকট হইতে 
পাঁচশত টাকা খণ লইয়াছে' বাদীর এই অভিযোগে ঘি 

প্রতিবাদী হ্বীকার করে যে, ছ।, আমি উক্ত খণ লইয়াছি' 

(১) 'লামাধ্যুপায়-_পা 



নারদ-স্মৃতি ত 

কতৃনিথো সাক্ষিণশ্চ সভ্যাম্ রাজানমেব চ। 
ব্যাপ্সোতি.পাদশো যন্মাচ্ছতুর্ধ্যাগী ততঃ স্মৃতঃ ॥১৩ 
ধ্মস্যার্থন্য যশসো লোকপঙ্ক্তে (১) সুখৈব চ। 
চতুর্ণাং করণাদেষাং চতুক্কারীতি চোচ্যতে ॥১৪ 

রাজা সপুরুষঃ (২) সভ্যাঃ শান্ত্ং গণক-লেখকে 
হিরণ্যমগ্রিরুদকমধীঙ্গঃ সমুদাহৃতঃ (ক) ॥১৫ 
খণাদানং হ্যপনিধিঃ সম্তুয়োথানমেব চ। 
দর্তস্য পুনরাদানমশ্ডশ্রাধাভ্যুপেত্য চ ॥১৬ 

তাহা হইলে এই অভিষোগ সত্যের উপর প্রতিঠিত 

হওয়ায় তাহা ধর্ম' বলিয়া খ্যাত হইবে। সাক্ষিসকলের 

দ্বারা নিরূপিত বিষয় অর্থাৎ অভিযোগের সত্যত্ব-মিথ্যাত্ব 

যেশ্থলে সাক্ষীর দ্বারা নির্ণীত হয়, তাহাই “ব্যবহাঁর' 
পদবাচ্য। পারম্পর্যক্রমে যাহাদিগকে সৎপুরুষ বলিয়া 

লেখ্য (দলিল) প্রভৃতির দ্বারা নির্ণয় করা হইয়াছে, 

তাহাদিগকে চরিত্র বলিয়৷ শান্্রকীরগণ কীর্তন করেন; 
এবং যাহা রাজাজ্জঞা দ্বারা বিচারিত হয়, তাহা 

'রাজশীসন' বলিয়া জাঁনিবে। সত্য, ব্যবহণর, লেখ্য ও 

রাঁজাদেশ এই চাঁরিটি স্থানে ব্যবহার হয় বলিয়া 

তাহা “তুঃস্থান' বলিয়া! কীতিত হয়, সেইজন্য পৃথগ-ভাঁবে 
চতুংস্থানের লক্ষণ বলেন নাই ।১১ 

যে ব্যবহারে “সাম অর্থাৎ প্রিয়বাক্যাদি, “দান, 

অর্থাৎ অর্থাদি প্রদান, “ভেদ” অর্থাৎ বিরোধ ও 
“দণ্ড, অর্থাৎ দণ্ডভয় -_-এই চারপ্রকার সাধন প্রয়োগ 

করা হয়, তাহাকে চতুঃসাধন” বলে। যেস্থলে ব্রাক্গণ, 

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র--এই চতুরর্ণের ব্রহ্মচধ্য, গা্স্থা, 
বানপ্রস্থ ও সন্নযাস-_এই চারিটি আশ্রমের ধর্ম রক্ষিত 
হয়, সেই স্থলে চতুহিত" ব্যবহার জামিবে ।১২ 

কতণ অর্থাত বাদী-প্রতিবাদী, সাক্ষী; বিচাঁরসভার 
সভ্য এবং প্লাজা-এই চারিজন ব্যবহারকাধ্যে ধর্মীধর্ম 
নির্ণয়ে ব্যবহারের সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া থাকেন বলিয়া বাবহার 

'চতুব্যাপী' পদবাচ্য হয়।১৩ 
“ধর্মকে সাধু, কে অসাধু-এই বিষয়ে সম্যগ- 

বিচার ও শিষ্টপরিপালন, “অথ/--ছুষ বা পর'জিত 

(১) পক্কে”পা (৫) 'লপুরুব+--পা কে) ল উদাহতঃ-পা 

বেতনস্তানপাকর্ম তখৈবাস্ামিবিক্রয়ঃ | 
বিক্রিয়াসম্প্রদানঞ্চ ক্রীত্বামুশয় এব চ 0১৭ 
সময়ন্যানপাকর্ম 0৩) বিবাদঃ ক্ষেত্রজন্তথ! | 
সত্ী-পুংসয়োশ্চ সম্বন্ধ! দায়ভাগোহথ সাহসম্ ॥১৮ 
বাকৃপারুষ্যং তখৈবোক্তং দণ্ডপারুষ্যমেব চ। 
দূযুতং প্রকীর্ণকং চৈবেত্যফ্টাদশপদঃ স্মৃতঃ )১৯ 
এষামেব প্রভেদোহন্যো ছ্বাত্রিংশদধিকং শতম্। 
ক্রিয়াভেদা ম্মনুষ্যাণাং শতশাখে। নিগন্যাতে ॥২০ 

ব্যক্তির নিকট হইতে দণ্ড বা পণাদি গ্রহণ, “যশং-- 

স্যায্যবিচার এবং নির্লোভতানিমিত্ত লোকবিশ্রন্তকীতি 
ও “লোকপঙ্ক্তি'_গুণবান্ বলিয়৷ লৌকসকলের অনুরাগ- 

ভাজন ; ব্যবহারে এই চারিটি কারণ বলিয়া! ব্যবহারকে 
'চতুক্কারী” বলা হইয়াছে 1১৪ 

রাজ! বা সৎপুরুষ অর্থাৎ রাজনিযুক্ত সদ্ব্যক্তি 

(প্রাড়বিবাক অর্থাৎ বিচারক ), সভ্য, শাস্ত্র, গণক, 

লেখক এবং স্বর্ণ, অগ্নি ও উদক ( এই স্তুবর্ণাদি তিনটি 

সাক্ষাদ্ দেবতা বলিয়া ইহাদের সম্মুখে সত্য বলাইবার 
রীতি আছে) পূর্কথিত ব্যবহারের ইহাই অষ্ট অঙ্গ ।১৫ 

এই যে ব্যবহার-বিধি অর্থাৎ বিচার-বিধি প্রদশিত 

হইতেছে, তাহার যুল হইল বিবাদ। বিবাদ না হইলে 

কেহ বিচারপ্রার্থী হয় না, সেই জন্য বিবাদের যে অষ্টাদশ 
(১৮) স্থান অর্থাৎ যে আঠারটি স্থান হইতে বিবাদের 

উত্পত্তি-_দেবধি সেই ১৮টি স্থান এইবার দেখাইতেছেন 

--১। খণাদান, ২। উপনিধি অর্থাৎ গচ্ছিতবস্থা, 

৩। সম্ভুয়োথান অর্থাৎ মিলিতভাবে সমবায়-ব্যবসা, 
৪ দত্তপুনরাদান অর্থাৎ দত্ববস্তর পুনরায় গ্রহণ, 

৫। অভ্যুপেত্য অশুশ্রাষা অর্থাৎ স্বীকৃত শুশ্রাধার অকরণ, 

৬। বেতনানপাকর্ম অর্থাৎ বেতন-পরিশোধ ন1 করা, 

৭। অস্বামিকবিক্রয় অর্থাৎ দ্রব্যের স্বামী (মালিক) ভিন্ন 

অপরকতৃকি সেই দ্রব্য বিক্রুয়, ৮। বিক্রুয়াসম্প্রদান অর্থাৎ 
বিক্রয় করিয়া ক্রেতাকে তাহা ন! দেওয়া, ৯। ক্রীত্বানুশয় 
অর্থাৎ ক্রয় করিবার পর “কেন ক্রয় করিলাম' ইত্যাদি 

রূপে অনুশোচনা, ১০ । সময়ানপাকর্ম অর্থাত প্রতিজ্ঞাত 

তে) লন্রশ্চ নানপাকর্দ-স্পা 



৪ আধ্য-শান্ক 

খণাদানং পঞ্চবিংশতিঃ ষড়ৌপনিধিকে শ্মৃতাঃ | 
সম্ভুয়োথে ভ্রযো ভেদাশ্চতুর্দভাপ্রদানকে ॥২১ 
নবভেদ। অশুশ্রাষা বেতনং স্যাচ্চতুবিধম্। 
অন্বামিবিক্রয়ে তু দো! বিক্রিয়াদানমেকধা ॥২২ 
ব্রীত্ব মুক্তং চতুর্ভেদং সময়াকার্য্যমেকধা | 
ক্ষেত্রবাদে! দ্বাদশধা স্ত্রীপুংসোর্ডেদবিংশতিঃ ॥২৩ 
দাঁয়ভাগে তু একোনা ভেদা দ্বাদশ সাহসে । 
বাগ-দগুপারুয্]য়োস্ত দ্বযোর্ডেদান্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ॥২৪ 

কর্ম না করা, ১১। ক্ষেত্রজ-বিবাদ, ১২। হ্রী-পুরুষ- 

স্ন্ধ,। ১৩। দাঁয়ভাগ অর্থাৎ ধনস্বামীর মৃত্যু হইলে সেই 
ধনের অধিকারীদের মধ্যে বিভীগ, ১৪। সাহস অর্থাৎ 

দস্তা প্রভৃতি, ১৫। বাক্পারুষ্য অর্থাৎ কটুভাঁষণাদি, 
১৬। পারুষ্য অর্থাৎ দণ্ডাদির দ্বার! আঘাত, ১৭। দূত 

অর্থাৎ অক্ষব্রীড়া প্রভৃতি এবং ১৮। গ্রকীর্ণক অর্থাৎ 

বিবিধ। কথিত খণাদানাদি অষ্টাদশ বিবাদপদের 
মধ্যে সর্ববমেত একশতবত্রিশ প্রকারের ভেদ দেখা 

যায়, মনুষ্যগণের মধ্যে ক্রিয়ার নানারূপ ভেদ থাকায় 

ইহ। আবার 'শতশাখ' বলিয়াও অভিহিত হয়। 

তাহাদের মধ্যে কাহার কত প্রকার ভেদ আছে, তাহা 

দেখাইতেছেন। খণাদান হইল পঁচিশ প্রকার, যথা 

--১। খণের ভেদ, ২। শুক্ল-কৃষ্ণাদি ভেদে ধনের ভেদ, 

৩। আপতু্কালে ত্রাঙ্ষণবুত্তি, ৪ প্রমাণভেদ, ৫। কুসীদ- 

ভেদ অর্থাৎ হ্ুদের পার্থক্য, ৬। বাঁধূষিকভেদ অর্থাৎ 

বৃদ্ধি দেওয়া_-যেমন দুইমণ ধান লইলে আড়াই মণ 

দিয়া পরিশোধ করা ইতাদি, ৭। প্রতিভূতেদ অর্থাৎ 

আপনি এই ব্যক্তিকে খণদাঁন করুন, আমি সেইজন্য 

দায়ী থাকিলীম' ইত্যাদি পে জামিন, ৮। আঁধিভেদ 

অর্থাৎ বন্ধক রাখা দ্রেব্যের ভেদ, ৯। লেধ্যভেদ অর্থাৎ 
খণন্ীকারপজের ভেদ, ১০। অসাক্ষিভেদ অর্থাৎ সাক্ষী 

না রাখার ভেদ, ১১। বাদীর সাক্ষীর ভেদ; ১২। 

প্রতিবাদীর লাক্ষীর নিয়ম, ১৩। ষড়বিবাদপদসাক্ষি- 

নিন্দা অর্থাৎ ছচ়টি ঘটনাস্থলে সাক্ষীর অনাবশ্যাকতা, ১৪। 

সাক্ষিপ্রত্যুদ্ধীর অর্থাৎ সাক্ষী মানিয়৷ তাহাকে সাক্ষ্য না 
দেওয়াইবার ব্যবস্থা, ১৫। মিথ্যাসাক্ষী, ১৬। সাক্ষ্যধিশ্রাবণ 

দ্যুতাহবয়ং চৈকভেদং ষড়ভেদং তু প্রকীর্ণকম্। 
এবমেষাং প্রভেদানাং দ্বাত্রংশচ্ছতমেব বৈ ॥২৫ 

কামাৎ ক্রোধাচ্চ লোভাচ্ছ ব্রিভ্যো যম্মা প্রবর্ততে 
ত্রিযোনিঃ বীততযতে তেন ব্রয়মেতদ্ বিবাদকৃৎ, ॥২৬ 

দ্বাভিযোগন্ত বিজ্ঞেয়ঃ শঙ্কা-তত্বাভিযোগতঃ | 
শঙ্কা সতাং তু সংসর্গাত্তত্্ং হোট়াদিদর্শনাৎ ॥২৭ 

পক্ষদ্বয়াভিদন্বন্ধাদ্দিদ্বারঃ সমুদাহৃতঃ | 
পুর্ববাদস্তয়োঃ পনক্ষঃ প্রতিপক্ষস্তদুত্তরম্ (ক) ॥২৮ 

অর্থাৎ বাদীর অতিরিক্ত সাক্ষী, ১৭। সাক্ষীর বলাবল, 

১৮ । লেখ্যের ও সাক্ষীর অভাববিধি অর্থাৎ খণগ্রহণের 

দলিল ও সাক্ষী না থাকায় যে ভেদে হয়-__তাহা, 

১৯। তুলাবিধি অর্থাৎ তুলাদণ্ডে পরীক্ষা, ২০ । অগ্মিবিধি 
অর্থাৎ অগ্নিপ্রবেশাদি দিব্য, ২১। উদকবিধি অর্থাৎ 

জলদিবা, ২২। বিষদিব্য, ২৩। কোষদিব্য,) ২৪। তগুল- 

বিধি, ২৫। তগ্তুমাষকবিধি। ওপনিধিক অর্থাৎ গচ্ছিত- 
বস্ত হুইল ছয় প্রাকার, সম্তুয়োগ্থ অর্থাৎ মিলিতভাবে ব্যবসা 

_তিন প্রকার, দত্তাপ্রদানক অর্থাৎ দত্তবস্তর পুনগ্রহুণের 

ভেদ- চার প্রকার ।২৫+৬+৩+৪- ৩৮ ।১৯-২১ 

অশুশঙীষা অর্থাৎ শ্বীকৃত সেবাকাঁধ্য না৷ করার ভেদ 

-নয়প্রকীর, বেতনের ভেদ (যাহা পূর্বে বেতনা'নপা- 
কর্মরূপে দেখান হইয়াছে )--চারপ্রকার, অস্বামিকবিক্রয় 

অর্থাৎ স্বামী ভিন্ন অপরের দ্রব্যবিক্রয়ের ভেদ--দুই 

প্রকার, বিক্রিয়াসন্প্রদান অর্থাৎ বিক্রয় করিয়া ক্রেতাকে 

বিক্রীত বস্তু না দেওয়ার ভেদ--একপ্রকার । ৩৮+৯+ 
৪7২-৫৩।২৯-২২ 

ত্রীত্বান্শয় অর্থাৎ ক্রয়ের পরে যে অনুতাপ তাহার 
ভেদ- চাঁরপ্রকার, সময়ানপাকর্ণ অর্থাত স্বীকৃত বিষয়ে 
চুক্তিভঙ্গ করার ভেদ-- এক প্রকার, ক্ষেত্রজবিবাদ অর্থাৎ 
ভূমিসম্বন্ধ বিবাদের ভেদ-_ বারপ্রকার, শ্ত্রী-পুরুষ-সম্ধঘ্ধ 
বিষয়ে ভেদ--কুড়ি প্রকার 1৫৩+৪+১২+২০ ৮৮৯২৩ 

দাঁয়ভাগের ভেদ--উনিশ প্রকার, লাহস অর্থাৎ 
দ্্যতাদি কর্মের ভেদ--বার প্রকার, বাক্পারুতষ্য অর্থাৎ 
কটুভাষণের ভেদ-তিন প্রকার, দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ দগ্ডাদি 

কে) প্রতিপক্ষস্থহ্ত্তয়ঃ--পা 



মারদ-স্থৃতিঃ & 

ভূতচ্ছলানুসানিত্বাদ্দ্িগতিঃ ল উদাহৃতঃ | 
ভূতং তত্বার্থসংযুক্তং (ক) প্রমাদাভিছিতং ছলম্ ॥২৯ 

দিব্যান্যপ্যপ্রমাণানি নীয়ন্তে বাক্যবঞ্চকৈঃ। 
দেশ-কাল-প্রমাণাদাব্প্রমাদেো! ভবেদতঃ ॥৩০ 

তত্র শিষ্টং ছলং রাজা মর্ধযেদ্র্মাধনঃ | 
ভূতমেব প্রপদ্ভেত ধর্মমূলা যতঃ শ্রিয়ঃ ॥৩১ 

ধর্মেণোদ্ধরতো রাজ্জো ব্যবহারান্ কৃতাতবনঃ | 

সম্ভবস্তি গুণাঃ সপ্ত সপ্ত বহ্েরিবাচিষঃ ॥৩২ 

দ্বারা তাড়নের ভেদ তিন প্রকার । 

৩4৩7 ১২৬।২৪ 

দূযৃত অর্থাত পণ রাখিয়া ক্রীড়ার ভেদ--এক প্রকার, 
প্রকীর্ণক অর্থাৎ বিবিধ বিষয়ের ভেদ-ছয় প্রকার । 

১২৬+৬ -১৩২। পূর্বে প্রদশিত অষ্টাদশ প্রকার 

খণাদীনাদির ভেদ-_মোট একশত বত্রিশ প্রকার ।২৫ 

কাম অর্থাৎ বিষয়-বাঁসনা, ক্রোধ এবং লোভ এই 

তিনটি হইল বিবাদের উতস। মনুষ্যগণ কামাদির বশবর্তী 
হইয়া পূর্বে প্রদশিত অনুচিত কাধ্য করে। সেইহেতু 

এই বিচারশান্নকে কাম, ক্রোধ এবং লৌভ এই তিনটি 

হইতে উদ্ভুত বলিয়া ত্রিযোনি বলে। এই তিনটিই 
হইল বিবাদের কারণ । অভিযোগ হইল ছুই প্রকার-_ 

শঙ্কাভিযোগ ও তত্বাভিযোগ। শঙ্কাভিযোগ হইল 
অসগুসংসর্গে থাকার জন্য কাহারও নামে যে দোষারোপ 

করা হয়, তাঁহাকে শঙ্কাভিযোগ বলে; আর যেস্থলে 

অপহৃত দ্রব্য প্রভৃতি দেখিয়া দোষারোপ করা হয়, 

তাহাকে তন্বাভিষোগ অর্থাশু বাস্তবাভিযোৌগ বলে ।২৬-২৭ 

যিনি ব্যবহার-বিষয়ে প্রথমে অভিযোগ উপস্থাপিত 

করেন, তাহাকে পূর্বপক্ষ অর্থাৎ বাঁদী বলা হয়, আর 
যিনি পরে অভিযোগের উত্তর দান করেন, তাহাকে 

প্রতিপক্ষ অর্থাৎ প্রতিবাদী বলা হয়। এই পুর্বপক্ষ ও 
উত্তরপক্ষরূপে বিবাদের ছুইটি দ্বার হওয়ায় উহাকে 
ঘিত্বার বল! হয়।২৮ 

৮৯+ ১৯+১২+ 

(ক) বুক্তং তৎ--প 

ধর্মশ্চার্থশ্চ কীতিশ্চ লোকপঙ্ক্তিরুপগ্রহঃ। 
প্রজাভ্যে বন্ুমানঞ্চ স্বর্গে স্থানঞ্চ শাশ্বতম্ ॥৩৩ 

তন্মাদ্বর্মাসনং প্রাপ্য রাজা বিগতমণ্ডসরঃ ৷ 

সমঃ স্যয1ৎ সর্বভূতেষু বিভ্রদ বৈবন্ধতং ব্রতম্ ॥৩৪ 

ধর্মশাস্্ং পুরস্কৃত্য প্রাড.বিবাকমতে স্থিতঃ। 
সমাহিতমতিঃ পশ্যেদ্ ব্যবহারাননুক্রমাৎ ॥৩৫ 

আগমঃ প্রথমং কার্যে ব্যবহারপদং ততঃ। 
চিকিৎসা (খ) নির্ণয়শ্চৈব দর্শনং স্তাচ্চতুবিধমূ ॥৩৬ 

ব্যবহারের গতি হইল ছুই প্রকার--ভূতগতি অর্থাৎ 

সত্যগতি ও ছলনাগতি অর্থাৎ মিথ্যাগতি | যেব্যবহায়ে 

বাস্তব অর্থ আছে, তাহাকে সত্যগতি বলা হয়, আর 

যেস্থলে কপটাদি দ্বারা মিথ্যার আশ্রয় লওয়া হয়, তাহাকে 
মিথ্যাগতি বলে ।২৯ 

যেহেতু মিথ্যাবীদিগণ অগ্নি, জল প্রভৃতি দিব্যফে 
অগ্রাহা করিয়া মিথ্যাবীক্যের দ্বার! ব্যবহর-কাধ্য করিয়া 

থাকে, সেইহেতু দেশ, কাল, প্রমাণাদি বিষয়ে সাবধান 
হওয়া উচিত ।৩০ 

যেস্থলে পূর্বপক্ষ অর্থাৎ বাদীর অভিযোগ মিথ্যা হয়, 

সেইস্থলে ধর্মসাধন রাজা নানা পথ অবলম্বন করিয়া 
ছলযুক্ত মিথ্যাকে পরিহার করিবেন। যেহেতু সম্পদের 
অর্থা উন্নতির মুল হইল সশুপথ, সেইহেতু সত্যাশ্রয়ী 

হইবে। যেমন অগ্নি হইতে সাতপ্রকার রশ্মি বিকীর্ণ 
হয়, সেইরূপ ধর্মপথাবলম্বী হইয়া ন্যায় দ্বারা বিচারকারী 
রাজার কর্তব্যপরায়ণতার জন্য সাতপ্রকার গুণ উৎপন্ন 
হয় ।৩১-৩২ 

(১) ধর্ম, (১) অর্থ (৩) কাঁতি, (৪) লোকের 
অনুরাগ, (৫) প্রজাগণের প্রেমভাজনতা, (৬) প্রজাবর্গ 
হইতে বছ সম্মান এবং (৭) দেহাস্তে চিরস্থায়ী 

স্বর্গলীভ 1৩৩ 

সেইহেতু রাজ] ধর্মাসনে অর্থাৎ বিচারাসনে অধিষিত 
হইয়া বিছ্বেষ-বুদ্ধি ত্যাগ করত বৈষন্বত অর্থাৎ ধর্মরাজ 
যম যেরূপ লোকের পুণ্য এবং পাপ বিচার করিয়া শুভ 

€খ) বিবিৎসা-পা 



৬ ঘার্যা-শান্ত 

ধর্মশান্ত্রাহর্থশান্ত্রীভ্যামবিরোধেন যত্ুতঃ (ক)। 
সম্পশ্যমানো (খ) নিপুণং ব্যবহারগতিং নয (গ) ॥৩৭ 

যথা মৃগস্ত বিদ্স্ত ব্যাধো ম্বগপদং (ঘ) নয়েশু। 

কক্ষে শোণিতপাদেন (উ) তথা ধর্মপদং নয়ে ॥৩৮ 

যত্র বিপ্রতিপত্তিঃ স্থান্ধর্মশাস্ত্রাহ্থশান্ত্রয়োঃ | 

অর্থশাস্ত্রোক্তমুৎস্যজ্য ধর্মশান্ট্রোক্তমাচরেত ॥৩৯ 

বা অশুভ ফল দান করেন, সেইরূপ সমদর্শী হইয়া সকল 

প্রজার উপর সমানভাবে ব্যবহার করিবেন 1৩৪ 

রাজ] মন্বাদি-কথিত ধর্মশান্সের বিধানানুষায়ী বিচার- 

সভাস্থিত সভ্যগণের সহিত বিচারপ্রার্ধীকে শ্রিয়বাক্যে 
প্রশ্ন করিয়া সম্যক জ্ঞানবান্ প্রধান বিচারক যাহা নির্ণয় 

করিয়াছেন, একাগ্রচিত্তে বিচারকাধ্যের নিয়মক্রমে সেই 
বিচাধ্য বিষয়গুলি দেখিবেন 1৩৫ 

প্রথম--আগম (সম্বন্ধ) অর্থাৎ কোন্ বিষয়ে এই 

বিবাঁদ উপস্থাপিত হইয়াছে, দ্বিতীয়-_ব্যবহাীরপদ অর্থাৎ 

পূর্বে যে .অফ্টাদশপ্রকাঁর বিবাদের পদ বলা হইয়াছে__ 
তাহার কোন্টি, তৃতীয়-_চিকিৎসা অর্থাৎ বিবাদ- 

উপস্থাপক পত্র ( আজি ) ও গরতিবাদীর উত্তর ও সাক্ষী 
ইহাদের সত্যাসত্য নিরূপণ, চতুর্থ-_নির্ণম অর্থাৎ 

তদনুসারে নির্য় করা । এই চারি প্রকারকে ব্যবহারের 
“দর্শন” বলা হয় ।৩৬ 

ধর্মশান্্র অর্থাৎ অদৃষ্টজজনক শান্তর, এবং অর্থশান্ত্র অর্থাৎ 

লোকপ্রয়োজনসাধক শাস্ত্র---এই উভয় শাস্ত্রে যাহাতে 

বিরোধ না হয়, সেইরূপ বিচক্ষণতার সহিত যত্রপূর্বক 
বিচারকাধ্য পরিচালন] কর! কর্তব্য ।৩৭ 

ব্যাধকত় ক শরাদির দ্বারা বিদ্ধ মুগ অরণ্যে পলায়ন 

করিলে, তাহার ক্ষতস্থান হইতে নির্গত রক্ত-চিহ্নাদি 

দর্শন করিয়া যেরূপ সেই ম্বগে প্রাপ্ত হওয়া যায়, 

সেইবূপ বনু বিচার-বিবেচন। করিয়া ধর্মের নিগুঢ় তত্ব 

সহ্বন্ধে অবগত হওয়া যায় ।৩৮ 

যেস্থলে ধর্মশান্্ ( অদৃষ্টজনক শাস্ত্র) ও অর্থশান্তে 
(লোকপ্রয়োজনসাধক শানে) বিরোধ দেখা যাইবে, 

(ক) পারধিবঃ_-পা (খ) সমীক্ষাযাণো--পা 
(গ) গতীর্ঘনাঃ--পা (ঘ) মৃগধ্যাধং--পা (ও) লেশেন--প 

ধর্মশাস্ত্রবিরোধে তু যুকিযুক্তো (চ) বিধিঃ স্বৃতিঃ | 
ব্যবহারে! হি বলবান্ ধর্মস্তেনাবহীয়তে €ছ) 18০ 
সুক্ষ! হি ভগবান্ ধর্ম: পরোক্ষে। ছুবিচারণঃ (জ)। 
অতঃ প্রত্যক্ষমার্গেণ ব্যবহারগতিং নয়েৎ ॥9১ 

ঘান্যচৌরোহপি চৌরত্বং চৌরশ্চায়াত্যচৌরতাম্। 

আচৌরশ্চৌরতাং প্রাপ্ডে। মাগুব্যে। ব্যবহারতঃ ॥৪২ 

সেইস্থলে অর্থশান্্প্রদশিত যুক্তি ত্যাগ করিয়া ধর্মশান্তর- 
প্রতিপাদিত যুক্তি গ্রহণ করিবে। যথাঘদি ্বস্বত্ব- 

সম্পাদক কোন দলিল-পত্রীদি বা পাক্ষি-প্রমাণাদি না 

থাকে, তাহ! হইলে বছদিবস বা বহুবর্কাল পরের 

ভূমিতে বাস করিয়া নিজ স্বত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা 
করিলে পরের 'ডূমিহরণ'রূপ অপরাধের জন্য রাজা 
তাহাকে দগুদীন করিবেন--ইহা হইল অর্থশান্্রমত | 

কিন্তু পুরুষানুক্রমে তিনপুরুষ যদি কোন ভূমিতে বাস 

করে, তাহা হইলে পূর্বভূন্বামী তাহাকে উঠাইতে 
পারিবে না-_ ইহ ধর্মশান্ত্রমত ৷ এক্ষণে বিচার্্য বিষয়ের 

বিরোধ সমাধান ক্লে ধর্ণশান্জের প্রীধান্য দিয়া (কারণ, 

বিরোধস্থলে ধর্মশান্মই গ্রহণীয়-__তাহা' পূর্বে বলা হইয়াছে) 
তাহার যুক্তি অনুযায়ী উপায় গ্রহণীয়। যথা- যেস্থলে 

বনবর্ষ ভোগ হইলেও তিন পুরুষ ভোগ হয় নাই, 
সেস্থলে স্বত্ব-সম্পাদনেচ্ছ ব্যক্তির দণ্ড বিধেয়। কিন্তু 

যেস্থলে তিন পুরুষ ভোগ হইয়াছে, সেম্ছলে উক্ত 
ব্যক্তির উচ্ছেদ বা দণুদান করিবে না। এইভাবে বিচার 
করণীয় ।৩৯ 

কিন্তু যেস্থলে ধর্মশাস্ত্রের সহিত ধর্মশান্দ্রের বিরোধ 

হইবে, স্থলে কি করণীয় তাহাই বলিতেছেন 
ধর্মশান্ত্রের পরস্পর বিরোধ হইলে, যাহা যুক্তিযুক্ত 
তাহাই করণীয়। কারণ, শিষ্টব্যক্তিগণের আচরিত 

ধর্মই ধর্মনির্ণয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তাহার ছারা ধর্ম জ্ঞাত 
হওয়া যাঁয়। যেমন স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য 
অবলম্বন করিয়া! জীবন যাপন করিবে, ক্রশ্ষচর্য্য বিধি 

হইল-_দিবানিদ্রা-ত্যাগ, তান্ুলভক্ষণ-ত্যাগ, মৈথুন- 

চে) যুক্তোষধর্মতঃ--প1 ছে) ধর্মস্েনোপচীয়তে--পা 
জে) বলবান্ ধর্মো চবিচারন্বতীক্িয়ঃ-_পা 



নারদ-স্মৃতিঃ ণ 

্ত্ীযু রাত্রো। বহিগ্রণমাদন্তর্বেশচ্যরাতিষু। 
ব্যরহারঃ কৃতোহপ্যেযু পুনঃ কর্তব্যতাযিয়া ॥৪৩ 

গহনত্বাদ্ বিবাদানামসামর্থ্যাৎ স্মৃতেরপি।' 
খণািযু হরে কালং কামং তত্ববুভূৎসয়! ॥3৪ 
গো-ভূ-হিরণ্যব্্রীস্তেয়-বাগ-দগাত্যয়িকেষু চ (ক)। 
সাহসেম্বভিশাপে চ সদ্য এব বিবাদয়ে ॥8৫ 

অনাবেছ্য তু যে! রাজ্জে (খ) সন্দিগ্ধেহর্থে প্রবর্ততে । 

প্রসহ স বিনেয়ঃ স্যাৎ স চাপ্যর্ধো ন সিধ্যতি ॥৪৬ 

ত্যাগাদি-ইহা এক শান্্। আর এক শাস্প হইতে 

পাওয়া যাঁয--গুরুজনের অনুমতি অনুসারে দেবর বা! 

সপিগ্ড বা সগোতর কোন ব্যক্তি বিধবা স্ত্রীতে পুতৌত্পাদন 

করিবে। অতএব শাস্্রদ্বয়ের বিরোধ হইল । এস্থলে 

দ্বিতীয় শান্ত্রটি ব₹ুলোকের আচারবিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যাগ 

করিবে । ভগবান্ ধর্ম অতিশয় সুন্মম; সেইজন্য ইন্দ্িয়গ্রাহা 

নহে, তাহার বিচার করাও ছুৃক্ধর। এইহেতু 

প্রত্যক্ষ উপায় অর্থাৎ দলিল, সাক্ষা, প্রমাণ প্রভৃতি দ্বার 
বিচারকাঁধ্য পরিচালনীয় 18০-৪১ 

বিচারের দ্বারা কখনও কখনও যে চোর নহে, সে 

চোর বলিয়া, আর যে চোর, সে চোর নহে বলিয়া 

প্রতিপন্ন হইয়া যাঁয়। যেমন, মাগুব্য মুনি স্বয়ং চৌর না 

হইয়াও বিচারে চোর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন।৪২ 

স্ত্রীগণ-বিষয়ে রাত্রিকালে গ্রামের বাহিরে অর্থাৎ 
জনশুহ্যস্থানে শত্রমধ্যে যে সকল ঘটন! নিষ্পাদদিত হয়, 
তাহার বিচার হইয়া! যাইলেও এ সব স্থলে পুনবিচার 
হইতে পারে ।৪৩ 

অর্থাদিলোভে বাদী ও প্রতিবাদী সত্যের অপলাপ 

করিয়া যে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করেন, তাহা হইতে 

সত্য নির্ণয় কর] অত্যন্ত কঠিন বলিয়! বিবাদের বিচা্ধ্য 
বিষয় অত্যন্ত জটিলতাপূর্ণ। বহুকাল পূর্বে যে ব্যপার 
সংঘটিত হইয়াছে, তাহা! সঠিক স্মরণের সামত্যহীনতা- 
বশতঃ খণাদি বিষয়ে অভিযোগ হুইলে যথার্থ সত্য 
নিরূপশের জগ্য কালক্ষেপে বিচার করণীয় ।৪৪ 

(ক) পাকরত্যাত্যয়িকেমু ৮--পা খে) অনিবেন্ত তু যে রাজঃ--পা 
(গ) লেধস্তমাপিক্ধো। ন লঞ্যয়েখ-পা 

বক্তব্যেহর্থে ন তিষ্ঠস্তযুক্রামন্তঞ্চ তদ্বচঃ | 
আসেধয়েদ্ বিবাদার্থী যাবদাহ্বানদর্শনমূ ॥৪৭ 

স্থানাসেধঃ কালকুতঃ প্রবামাৎ কর্মণস্তথ | 
চতুধিধঃ স্তাঁদাসেধো নাসিদ্ধন্তং বিলঙ্ঘয়ে (গ) ॥৪৮ 

নদীসন্তার-কান্তার-দুর্দেশোপপ্লবাদিযু । 

আদিদ্বন্তং পরাসেধমুৎক্রামন্নাপরাপন যা ॥৪৯ 

রাজ প্রত্যক্ষদৃষ্টানি সুহৃত-সম্বন্ধি-বাদ্ধবৈঃ | 
প্রাপ্তদ্বিগুণদণ্তানি কাধ্যাণি পুনরচদ্ধরেৎ ॥৫০ 

গো, ভুমি, নর্ণ, সী, চৌর্্য, কটুক্তি, হত্যা, দস্থযত! 
এবং মিথ্যা অপবাঁদ-ঘটিত বিবাঁদস্থলে কালক্ষেপ না 

করিয়াই তৎক্ষণাৎ বিচার করিবে। (ইহার কারণ, 
গে! প্রভৃতি পীচটির সময় অতাঁত হইলে নষ্ট হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে। কটুক্তির সাক্ষি-বিষয় বিস্মরণ হওয়া 
সম্ভব । হত্যা-বিষয়েও সংশয় হইতে পারে, কারণ শবাদি 
দেখিয়াই ইহার বিচার হয়। দস্যুতাদির বাহুল্য হইতে 

পারে এবং মিথ্যাপবাদেরও বহুল প্রচার সস্তাবনা 
হয় )18৫ 

“এই ব্যক্তি আমার দ্রব্য চুরি করিয়াছে'_ এইরূপ 

অভিযোগ যতক্ষণ গমাণিত না হয়, ততক্ষণ তাহ 

সন্দেহের স্থান। এই সন্দেহাস্পদ বিষয়ে রাজাকে পূর্বে 
না জানাইয়াই যদি কোন ব্যক্তি বিচারালয়ে অভিযোগ 

উপস্থাপন করে, তাহা! হইলে তাহার এ অভিযোগ 

অগ্রাহ হইবে এবং এ অভিযোগকারীকে বলপূর্বক 
দণগ্ডদান করিবে ।৪৬ 

যদি প্রাতিবাঁদী বাঁদীর অভিযোগের যথাযথ প্রত্যুত্তর 

না দেয় বা তাহার বাক্য লঙ্ঘন করে, তবে বাদী উক্ত 

প্রতিবাদীকে যে পধ্যস্ত “আহ্বান অর্থাৎ শমনজারী না 

হয়, সে পধ্যস্ত রাজনির্দেশে অবরোধ করাইবে।৪৭. 

পূর্বে যে রাজনির্দেশে অবরোধ' বলা হইল, উহা 
স্বানবিশেষ, কালবিশেষ, প্রবাসবিশেষ ও কর্মবিশেষে 

চারিপ্রকার। এইরূপে অবরুদ্ধ ব্যক্তি রাঁজাজ্জাকে 
লঙ্ঘন করিতে পারিবে না 1৪৮ 

নদী পার হইবার সময়, গহনকাননে, কুৎসিত দেশ 



৮ আধ্য-শাস্ত্র 

আসেধকাল আসিদ্ধ আসেধং যো! ব্যতিক্রমেত (ক)। 
স বিনেয়োহন্থ। কুর্বন্নাসেদ্ধ। দগ্ডভাগ, ভবে ॥৫১ 
নির্বেষ্ট, (€খ) কামো রোগার্তো যিষক্ষুর্যসনে স্থিতঃ | 
অভিযুক্তস্তথান্যেন রাজকার্য্যোগ্যতন্তথা ॥৫২ 
গবাং প্রচারে গোপালঃ শস্ারস্তে (গ) কৃষীবলাঃ। 
শিল্পিনশ্চাপি তৎকালম।যুধীয়াশ্চ (ঘ) বিগ্রহে ॥৫৩ 
অপ্রাপ্তব্যবহারশ্চ দূতো দানোন্মুখো ব্রতী । 
বিষমস্থশ্চ নাসেধ্যে () ন চৈতানাহবয়েন্নপঃ ॥৫৪ 

নাভিযুক্তোহভিযুঞ্জীত তমতীত্যার্থমন্যতঃ (চ)। 
ন চাভিযুক্তমন্তেন ন বিদ্ধং বেদ্ধ,মহ্তি (ছ) ॥৫৫ 

অর্থাৎ বিপণসঙ্কুল স্থানে, উপদ্রত দেশে অর্থাৎ 

প্রাকৃতিক বা কুত্রিম উপদ্রব-গীড়িত দেশে ও আতীয় 

বিয়োগাদির জন্য শোক-পীড়াদি স্থলে উক্ত অবরুদ্ধ ব্যক্তি 

রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে অপরাধী হইবে না।৪৯ 

অভিযোগে উত্থাপিত বিষয়ের যে কাধ্য রাজা স্বয়ং 

প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অথবা শ্হাদ,? আত্মসন্বস্কী বা 

মাতুল-পুত্রা্দি বান্ধব যাহ! দেখিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, 
তাহা পুনর্বার বিচার করাইবার ইচ্ছা করিলে অভি- 
যোগের লিখিত বস্তর দ্বিগুণ পণ রাখিয়৷ পুনরায় 
অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারিবে ।৫০ 

যে ব্যক্তি রাজীজ্জায় অবরুদ্ধ হইয়া অবরোধ-কাল- 
মধ্যে পূর্ব-প্রদশিত নদীপীরাদি ব্যতিক্রম-কারণ ভিন্ন 
এ অবরোধাদেশ লঙ্ঘন করিবে, সেই ব্যক্তি রাজাদেশ- 

লঙ্ঘনকারী বলিয়। দগুনীয় হইবে ।৫১ 

বিবাহ করিতে ইচ্ছক, রোগার্ত, যাগ করিতে উদ্ত, 

বিপদাপক্প, অভিযুক্ত অর্থাৎ যাহার নামে রাজদ্বারে 
নালিশ করা হইয়াছে, রাজকাধ্য করিতে উদ্ভত, গো- 

চারণ কাধ্যে গোপালক, কৃষিকাধ্য আরস্তকালে কৃষিজীবী, 

শিল্পকাধ্যকালীন শিল্পীরা, যুদ্ধ-সময়ে শম্্রধীরীরা, জন্ম 
হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্যস্ত বয়স্ক বালক, রাজকার্য্য বা 

কে) ' অতিবর্ততে_-পা ধে) নিবেষ্ট_পা €গ) শত্ভাবন্ধে পা 
(ঘ্ব) তৎকাল আমুধীয়াচ-_-প1 (৬) নাপেধ্যা--প (6)- মত্তয়া--পা ছে) বন্ধু মর্তি--প1 

যমর্থমভিযুঞীত ন তং বিপ্রকৃতিং নয়ে | 
নান্যৎপক্ষান্তরং গচ্ছেদ্ গচ্ছন্ পূর্বাৎ স হীয়তে ॥৫৬ 
ন চ মিথ্যাভিযুঞ্জীত দোষো৷ মিথ্যাভিযোগিনঃ | 
যন্ত্র বিনয়ঃ প্রোক্তঃ সোহভিযোক্তারমাব্রজেৎ ॥৫৭ 
সাপদেশং হরন্ কালমব্রবংশ্চাপি সংসদি | 
উক্ত বাচো৷ বিক্রবংশ্চ হীয়মানম্ লক্ষণম্ ॥৫৮ 
পলায়তে য আহুতঃ প্রাপ্তশ্চ বিবদেন্ন যঃ। 
বিনেয়ঃ স (জ) ভবেদ্ রাজ্ঞ৷ হীন এব স বাদতঃ ॥৫৯ 

সম্যক্প্রণিহি তং চার্থং পৃষ্টঃ সম্নভিনন্দতি 
অপদিশ্য চ যে দেশ্ং পুনস্তমনুধাবতি ॥৬০ 

অন্তকাধ্য করিতে প্রেরিত দূত, পর্বাদিকালে দানেচ্ছুক, 
যাহারা বিশেষ নিয়মপূর্বক ব্রতাঁবলম্বী, রাঁজকাঁধ্য বা 
দৈবকাধ্য করিতে যাইয়া যাহারা বিপন্ন__তাহারা উক্ত 
অবরোধধযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে শা এবং 
ইহাদিগকে রাজ কখনও রাঁজকাধ্যসাঁধনের জন্য আহবান 

করিবেন না__ ইহাই নারদ-মুনির অভিপ্রায় ।৫২-৫৪ 
রাঁজদ্বারে অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগকারীকে অর্থাৎ 

বাদীকে তাবশকাল অভিযুক্ত করিতে পারিবে না অর্থাৎ 
তাহার নামে মালিশ করিতে পারিবে না, যাঁবশুকাঁল 
না অন্য উপায় দ্বারা বাদীর অভিযোগ হইতে উদ্ধীর 
পাইতেছেন। অপর কর্তৃক অভিযুস্ত, ব্যক্তির নামে 
আর কেহ অভিযোগ অর্থাৎ নালিশ করিতে পারিবে 
না, কাঁরণ একব্যক্তি কর্তৃক বিদ্ধ মৃগ অপর কতৃক 
পুনরায় বিদ্ধ হইলে যেমন নিক্ষল হয়, সেইরূপ এখানেও 
বুবিবে ।৫৫ 

প্রথমে যে ভাবে অভিযোগ করা হয়, পরে তাহার 
বিকৃতি করা চলিবে না, ধেমন--“আঘাত করিয়াছে 
বলিয়া অভিযোগ করার পর “কটুক্তি করিয়াছে, বলিয়া 
অভিযোগের বিকৃতি করিবে না। পক্ষান্তর শ্বীকারও 
অকর্তব্য, যেমন-“আমার নিকট হইতে এই ব্যক্তি 
বিংশতি মুদ্রা লইয়াছে'-এই অভিযোগে “আমার 

(অ) স দগ্াশ্চ--গ 



নার-শ্বতিঃ 

সস্ভি জ্ঞাতার ইত্যুক্তা দিশেত্যুক্তে দিশেন্ন যঃ। 

এতৈস্ত কারণৈঃ সর্বৈধর্মহীনান্ বিনিদিশেত ॥৬১ 

নিনিক্তব্যবহারেষু (ক) প্রমাণমফলং ভবেশু | 
লিখিতং সাক্ষিণো বাপি পুর্বমাবেদি তং ন চেশু ॥৬২ 

যথ৷ পকেষু ধান্যেষু নিক্ষলাঃ প্রারুষো গুণাঃ | 

নিনিক্তব্যবহারাণাং প্রমাণমফলং তথা ॥৬৩ 
অভূতমপ্যভিহিতং প্রাপ্তকালং পরীক্ষয়ে (খ)। 
ঘত্ত, প্রমাদান্নোচ্যেত তদ্ুতমপি হীয়তে ॥৬৪ 

পুত্রকে বিংশতি মুদ্রা দিবার ন্বীকার করিয়াছিল” এই" 
ভাবে পক্ষান্তর আশ্রয় অনুচিত। উক্তরূপে বিকৃতি 

প্রভৃতি দ্বারা অভিযোগে বাঁদী পরাজিত হইবে ।?৬ 

কাহাঁকেও মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করিবে না। 
যদি কেহ তাহ] করে, তাহা হইলে সে-ই মিথ্যা অভি- 

যোগের জন্য দোষী হইবে। উক্তরূপে মিথ্যা অভিযোগে 

যে দণ্ড বিহিত আছে, তাহা অভিযোৌগকারীতেই 

বর্তাইবে অর্থাৎ মিথ্যা অভিযোগীই সেই দণ্ডে দগ্চিত 

হইবে । ছলনা দ্বারা কালক্ষেপকারী, (যেমন--আমি 
রোগাদি দ্বারা অসমর্থ, এখন উত্তর দিতে পারিব না, 

পরে দিব" এইরূপ ) বিচারালয়ে বিচার-সংক্রান্ত বিষয়ে 

কিছু না বলা অথবা পূর্বে এক প্রকার বল্লিয়া পরে তাহার 
বিরুদ্ধভাবে বল--এই সকল হইশ পরাজিত হইবার 
লক্ষণ। যেব্যপ্তি রাজার আহ্বান অর্থাৎ শমন পাইয়াও 

বিচারালয়ে না যাইয়া অন্যত্র পলায়ন করে, অথবা 

বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেও জিজ্ঞাসিত হইয়া যদি কিছু 
না বলে, তাহা হইলে রাজা পেই ব্যক্তিকে দগুদান 
করিবেন, কারণ, সে নিজেই পরাজয় স্বীকার করিয়া 

লইতেছে ।৫৭-৫৯ 

বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থাপনের সময় প্রথমে 

যাহা স্পষ্টভাবে আবেদন কর! হইয়াছে, বিচার-সময় 
সভ্যগণ কক জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর উপস্থাপিত 
অভিযোগ স্বীকার না করিয়! পরে আবার সেই বক্তব্যের 
অনুসরণ করে অর্থাৎ ধর্মাধিকরণের সভ্যগণ যখন 

পাঠীস্তর্ £-(ক) নিণিক্ে ব্যবহারে চ থে) পরীক্ষ্যতে 
২. 

তীরি তং চানুশিহঞ্চ যো মন্যেত বিধর্মতঃ (গ)। 
দ্বিগুণং দগ্ুমাস্থায় তৎকার্য্যং পুনরুদ্ধরেও ॥৬৫ 

দুদষ্টে ব্যবহারে তু সভ্যান্তং দণ্ডমাপুমুঃ €)। 
ন হি জাতু বিনা দণ্ড কশ্চিম্মার্গেহবতিষ্ঠতে ॥৬৬ 
রাগাদজ্ঞানতো। বাপি লোভাদ্ বা যোহন্যথা বদেত্। 

সভ্যোহসভ্যঃ স বিজ্ঞেয়ঃ তং পাপং বিনয়েম্স.পঃ)॥৬৭ 
কিং তু রাজ্ঞা বিশেষণ স্বধর্মমনুরক্ষতা (9) 
মনুষ্য (ছ)-চিন্তবৈচিত্র্যাৎ পরীক্ষ্যা সাধ্বনাধুতা ॥৬৮ 

জিজ্ঞাসা করেন, “তামার কোন সাক্ষী, কাগজ-পত্র 
অর্থ দলিল আছে কি"? তখন সেই ব্যক্তি “আমার 

কিছুই নাই, এইরূপ বলিয়া যদি পরে বলে, «আমার 
সাক্ষী আছে, দলিল-পত্রাদিও 'আছে'_-এইরূপে পুর্ব 
বাক্যের অনুসরণ করে, অথবা বিচারালয়ে কাহারও 
বিরুদ্ধে আবেদন করিলে তাহার সেই অভিযোগের 

দলিল বা সাক্ষী আছে কি না--ইহ। জিজ্ভীস। করার 

পর সেই আবেদনকারী “আমার দলিল বা সাক্ষী আছে' 
এই কথা ধলিয়া পরে যদি উহা উপস্থাপিত করিতে 

বলিলে দলিল ব৷ সাক্ষী উপস্থাপন ন1 করে, তাহা 

হইলে সেই সকল অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত নহে বলিয়া 

নির্ণয় করিবে ।১০-৬১ 

যে বিচারে দলিল বা সাক্ষী পূর্বে বিচারালয়ে 
প্রমীণের জন্য উপস্থীপিত হয় নাই, সেই বিচারের প্রমাণ" 

সকল বিচাঁর-নিণয়ের পরে উপস্থাপন করিলে তাহা 

প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না ।৬২ 

ধান্য পাকিবার পর প্রভূত বর্মণ যেরূপ নিক্ষল হয়, 
সেইরূপ বিচারে নির্ণয় হওয়ার পরে প্রমাণের উপস্থাপনও 

নিক্ষল হয়। এইস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, নিণিক্ত 
ব্যবহার অর্থাৎ বিচারনিষ্পত্তি হইলে পর দলিল ব৷ 

সাক্ষী প্রমাণরূপে গণ্য হইবে না» কিন্তু যদি পূর্বে 'আমার 

সাক্ষী বা দলিল আছে? বলিয়া আবেদন করা থাকে এবং 
প্রতিবন্ধকতাবশতঃ, ভ্রান্তিবশতঃ ও অন্য কোন কারণে 

পাঠা্তর ৪-গে) বিধর্মণা ঘে) সম্যান্তদড মাপ্গুষুঃ। 

(ড) বিনয়েদ্ ভৃশম্ (5) তিষ্ঠতা (ছ) মনে 



১৬ 

পুরুষাঃ সম্তি যে লোভাহ প্রব্রয়ুঃ সাক্ষ্যমন্যথ৷ (ক)। 
সস্তি চান্যে দুরাত্মানঃ কুটলেখ্যকৃতো৷ জনাঃ ॥৬৯ 

অত পরীক্ষ্যমুভয়মেতদ্ রাঁজ্ঞ! বিশেষতঃ! 
লেখ্যাচারেণ লিখিতং সাক্ষ্যাচারেণ সাক্ষিণঃ ॥৭০ 

অসত্যাঃ সত্যসঙ্কাশাঃ সত্যাশ্চাসত্যনম্গিভা (খ)। 
দৃশ্যন্তে বিবিধ! ভাবাস্তম্মাদ্ যুক্তং পরীক্ষণম্ ॥৭১ 

বিচারালয়ে তাহ! উপস্থাপিত না হইয়া থাকে, তাহ! 

বিচার নির্ণয়ের পুর্বে উপস্থাপন করিলে বিচার-সভার 

সদস্যগণ তাহ] পরীক্ষা করিয়া প্রমাণরূপে গ্রহণ 

করিবেন। যথাকালে মিথ্যা কথিত হইলে তাহ প্রশ্নাদি 

করিয়া অর্থাত জেরা করিয়া পরীক্ষা করা কর্তব্য, আর 

অপ্গাবধানতাবশতঃ যথাঁকালে সত্য কথা না বলিলে 

বিচারে সেই সত্য গ্রহণীয় হইবে না ।৬৩-৬৪ 

যেস্থলে সাক্ষী প্রভৃতির দ্বারা বিচারক কতৃক বাদী 
ব' প্রতিবাদীর জয়-পরাজয়ের নির্ণয় হইয়া গিয়াছে বা 

যেস্ছলে সভ্যগণ সকলে অপরাধের গুরুত্ব ও লঘুত 

বিচার করিয়া একবাক্যে দগুদান করিয়াছেন, সেই স্থলে 

পরাজিত ব্যক্তি দ্বিগুণ দণ্ড পণ দান করিয়া পুনধিচারের 
জন্য আবেদন করিতে পারিবে ।৬৫ 

কিন্তু যদি সভ্যগণ অন্যায়ভাবে বিচারপুর্বক দণুবিধান 

করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই দণ্ড সভ্যগণের প্রাপ্য 

হইবে, কারণ, দণ্ড না থাকিলে কেহ সতপথে চলে 
না। বাদী ব প্রতিবাদী এই উভয়ের মধ্যে কাহার প্রতি 

অন্ুরাগবশতঃ বা বিষয়াদি-নিবন্ধন বাদী বা প্রতিবাদীর 

মধ্যে কাহার প্রতি পূর্বসঞ্জীত ক্রোধবশতঃ, বিচার-বুদ্ধির 
অভাববশতঃ কিংবা অর্থপ্রাপ্তির লোভবশতঃ যর্দি কোন 

বিচারক বা সভ্যগণ অন্যায়ভাবে বিচার করিয়া অভিমত 

গ্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই বিচারক বা 

সভ্যগণ, বিচারক বা সভ্য-পদবাচ্য নহে জানিবে। 

সেইন্ঘলে রাজ] উক্ত বিচারক এবং সভ্যগণকে দগুদান 

পাঠাস্তর £--€কে) যে ব্রঘুঃ কাঁ্যমন্তথা (খ) দর্শনাঃ পাঠাস্তর £-_€গ) ঘুক্তমর্থ: 

আধ্য-শান্ত 

তলবদ্ দৃশ্যতে ব্যোম খগ্যোতে। হুব্যবাড়িব। 
ন তলং বিদ্যাতে ব্যোন্সি ন খগ্ভোতে হুতাশনঃ ॥৭২ 
তম্মাৎ, প্রত্যক্ষদৃষ্টোহপি যুক্তো হার্থঃগ) পৰীক্ষিত্ম্। 
পরী্ষ্য জ্ঞাপয়ন্নর্থান্ন ধর্ম্যাৎ পরিহীয়তে ॥৭৩ 
এবং পশ্যন্ সদা রাজা ব্যবহারান্ সমাহিতঃ | 
বিতত্যেহ যশো দীপ্তং প্রেত্যাপ্োতি ক্রিবিষ্টপম্ঘে)৭৪ 

ইতি নারদশ্থৃত্যাৎ বিচারদর্শনৎ নাম গ্রথমোহ্ধ্যায়ঃ 

করিবেন। মানুষের মনোবৃত্তি বনুপ্রকার, সেইহেতু 

রাজধর্ম পালন-পরায়ণ রাজ তাহাদের সেই মনোবৃত্তির 

সৎ ও অসদ্ভাব বিশেষরূপে পরীক্ষা! করিবেন ।৬৬-৬৮ 

এতাদৃশ অনেক ব্যক্তি আছে-_যাহারা লোভবশবতাঁ 
হইয়া সাক্ষ্যপ্রদানকালীন মিথ্যাকথা বলে, এবং এতাদুশ 

অনেক দুরাত্মা ব্যক্তি আছে, যাহার! লিপি নকল (জাল) 

করিয়া থাকে । সেইহেতু রাজ! লেখ্যপত্র অর্থাৎ দলিল 
এবং সাক্ষী এই উভয়ের পরীক্ষা করিবার নীতি অনুযায়ী 

বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবেন। কোনশ্থলে মিথ্যাবাদীরা 

সত্যবাদীর ন্যায়, আবার কোনস্থলে সত্যবাদীর1 মিথ্যা- 

বাদীর ম্যায় মত প্রকাশ করিয়া থাকে । এইরূপ নান। 

প্রকার ভাব সংসারে দেখা যায় বলিয়া পরীক্ষা করা 
যুক্তিযুক্ত ।৬৯-৭১ 

আকাশ অনন্ত অসীম হইলেও দৃশ্বমান এ যে: শুভ্র 
ধূমরাশি তাহাই যেন উহার তলদেশ এইরূপ চক্ষুগোঁচর 
হয়, বস্তত তাহার কোন তলদেশ নাই; আর যে 

জোনাকিপৌকাতে অগ্নি বলিরা জ্ঞান হয়, প্রকৃতপক্ষে 

তাহা অগ্মি নয়। এইহেতু প্রত্যক্ষ দুষ্ট হইলেও ত্রব্যকে 
পরীক্ষা করা কর্তব্য। যে রাজ দলিল ও সাক্ষী 

বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া জয়-পরাজয় জ্ঞাপন করেন, 
তিনি কখনও ধর্মচ্যুত হন না 1৭২-৭৩ 

এইভাবে যে রাজা সর্বদ1 একা গ্রচিত্তে বিচারকার্যা 
পরিচালনা করেন, তিনি অতি উজ্জ্বল যশ বিস্তার করিয়া 
দেহান্তে স্বগলোক প্রাপ্ত হইয়৷ থাকেন ।৭৪ 

(ঘ) ব্রন্তাপ্রোতি বিউ্টপম্। 

ওক্কারনাথসেবক-প্রীরা মরগ্রনকা ব্যব্যাকরণতীর্৭থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত নারদ-স্মৃতির 
বিচার-দর্শননামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । 



দ্বিতীয়; অধ্যায়ঃ 

অথ ব্যবহারবিধি 

মুনিশ্চিতবলাধা'নস্ত্র্থী স্বার্থপ্রচোদিত£ | 

লেখয়ে পূর্বপক্ষং তু কৃতকাধ্যবিনিশ্চয়ঃ ॥১ 

পূর্বপক্ষশ্রুতার্থস্ত প্রত্যর্থী ১) তদনস্তরম্ | 
পুর্বপক্ষার্থসন্বন্ধং প্রতিপক্ষং নিবেশয়েৎ ॥২ 

শ্বো লেখনং বা ল লভেহ ব্র্যহং সপ্তাহমেব বা। 
অর্থী তৃতীয়পাদে তু যুক্তং সচ্যো প্রুবং জয়ী ॥৩ 
মিথ্যা সম্প্রতিপন্ভির্বা প্রত্যবন্কন্দমেব বা। 
প্রাঙ্ন্যায়বিধিসাধ্যং বা উত্তরং স্তাচ্চতুবিধম্ ॥৪ 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

অতঃপর 'ব্যবহার"বিধি প্রদশিত হইতেছে 
বাদী স্বার্থসিদ্ধি-প্রেরণাঁয় বিচার করাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 

হইয়া স্বার্থসিদ্ধির উপায় দলিল ও সাক্ষী স্বীয় জয়লাভ- 
বিষয়ে যথেষ্ট মনে করিয়া মনে বলসধ্চারপূর্বক 

বিচারের প্রথমপক্ষ অর্থাৎ আজি লিখিতভাবে আবেদন 

করিবে । ধনীর অর্থাৎ উত্তমর্ণের ধন যাহার নিকট আছে, 

সেই প্রত্যর্থী অর্থাৎ অধমণ পূর্বপক্ষীয় ( বাদীর ) অভি- 

যোৌগের যথোপযুক্ত প্রত্তুত্বর-পত্র প্রদান করিবে ।১-২ 

বাঁদী কর্তৃক উপস্থাপিত অভিযোগের বিষয় অবগত 

হওয়ার পরে প্রতিবাদী তপরদিবসে উত্তর দিবে। এ 

দিবসে উত্তর দিতে না পারিলে উক্ত অভিযোগের উত্তর 

দিবার জন্য তিনদিন, তাহাতেও অসমর্থ হইলে সাতদিন 

সময় পাইবে । তৃতীয়পাঁদে অর্থাৎ বিচারকালে (এই 

প্মলে যে তৃতীয়পাঁদ অর্থাৎ বিচারকাল বলা হইল, তাহা 

রহস্পতির বচনান্ুসারে | তাহার মতে ব্যবহারের পাদ 

চারিটি- পূর্বপক্ষ অর্থা বাদীর ভীষা-_ প্রথমপাদ, উত্তর 

অর্থা বাঁদর অভিযোগের পর প্রতিবাদী যে উত্তর 

দেয়, তাহাদ্বিতীয়পাদ, ক্রিয়! অর্থাত বিচার করা 

তৃতীয়পাদ ও নির্ণয় অর্থাৎ বিচারের রায়দান হইল 

(১১ পাঠীস্তর ৫ 'ধ্র্থা” অন্ত পুস্তকে পাঠ 

মিথ্যেতম্নাভিজানামি মম তত্র ন সঙ্গিধিঃ ৷ 
অজাতশ্চাম্মি তকাল এবং মিথ্যা চতুবিধম্ ॥৫ 

মিথ্যা চ বিপরীতঞ্ পুনঃ শব্দসমাগমম্ | 
পুর্বপক্ষার্থসমন্ধমু্তরং স্যাচ্চতুবিধম্ ॥৬ 

ভাষায়া উ্তরং যাবৎ প্রত্যর্থা বিনিবেশয়ে€। 
অর্থী তু লেখয়েন্তাবদ্ যাবদ্ বস্ক বিবক্ষিতম্ ॥৭ 

অন্যার্থমর্থহীনঞ্চ প্রমাণাগমবজিতম্ । 

লেখাং হীনাধিকং ভ্রষ্টং ভাষাদোষাস্ত,দাহতীঃ ॥৮ 

চতুর্থপাঁদ ) বাদীর উত্তরের প্রয়োজন হইলে সেইদিনেই 

তাহাকে যথোপযুক্ত উত্তর দিতে হইবে, তাহা হইলে 

বাদী জয়ী হইবে |৩ 

উত্তর হইল চারি প্রকার, ষথা--১। মিথ্যা উত্তর, 

২। জন্প্রতিপত্তি, ৩। প্রত্যবন্ন্দ ও ৪1 প্রা্ন্যায়। 

(প্রত্যেকের ব্যাধ্যা দেবি ম্বয়ং পর পর 

দেখাইতেছেন )18 

উক্ত চারিপ্রকাঁর উত্তরের মধ্যে “মিথ্যা উত্তর' আবার 

চারিভাবে প্রকাশিত হয় বলিয়া চারিপ্রকার, যথা 

১। "বাদী যে অভিযোগ করিয়াছে--তাহা মিথ্যা, ২। 

'অভিযৌগের বিষয় আমার অজ্ঞীত', ৩। “বাদী যে 

বিবাদের অভিযৌগ করিয়াছে সেই বিবাদ সংঘটন- 

কালীন আমি ছিলাম না” ও ৪1 “বিবাদ যে সময়ে 

হইয়াছে বলিয়৷ অভিযোগ করা হইয়াছে, সেই সময়ে 

আমার জন্ম হয় নাঁই' ।৫ 

উক্ত চারিপ্রকার মিথ্যা উত্তরের যাহা বিপরীত 

অর্থাৎ বাদী ষে অভিযোগ করিয়াছে, প্রতিবাদী যদি 

তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে “সপ্প্রতি- 

পত্তি” অর্থাৎ “সত্য” উত্তয় ,হয় বলিয়া জানিবে। “বাদী 

পূর্বে যে অভিযোগ করিয়া পরাজিত হইয়াছে, বত মানে 



১২ আর্য্য-শান্ 

লদ্ধব্যং যেন যদ্ যল্মা স ততম্মাদবাপুঃয়াৎ। 

ন তৃন্যোন্যমথান্যস্মাদিত্যন্যার্থমিদং ত্রিধা ॥৯ 

মনসাহমপি ধ্যাতস্তম্মিত্রেণেহ শক্রবহ | 

অতোহনয়। মহাক্ষান্ত্য ত্বমিহাবেদিতো ময় ॥১০ 

দ্েব্যপ্রমাণহীনং ষণ পুলাকাশ্রয়বজিতম্ । 
প্রমাণবজিতং নাম লেখ্যদোষং তদুৎস্যজেশড ॥১১ 

আগমবজিতং দোষং পূর্ববাদে বিবর্জয়েৎ | 
একন্ত বহুভিঃ সাধং পুররা্ট্রবিরোধকম্ ॥১২ 

তাহাই পুনর্বার অভিযোগ কর] হইয়াছে' বলিয়া প্রতি- 
বাদী বাদীর অভিযোগ-নিরাকরণের জন্য যে উত্তর দাঁন 

করে, তাহাকে 'প্রাঙন্যায় বলে। যেস্থলে প্রতিবাদী 
বাদীর অভিযোগের বিষয়ের সহিত সন্বন্ধ রক্ষা করিয়া 

কারণ নির্দেশানস্তর উত্তর প্রদান করে, সেইস্থলে 

প্রত্যবস্কন্দন' উত্তর হয় জাঁনিবে ৬ 

বাদী তাহার ইচ্ছানুযায়ী সেই পর্য্যন্ত আজির 

পরিশোধন করিতে পারিবে, যাব পর্যান্ত না প্রতিবাদী 
তাহার উত্তর পেশ করে ।৭ 

বাদীর অভিযোগ-পত্রের ভাষার অর্থাৎ আঁজির 
দোষ হইল জাতপ্রকার, যথা--১। অন্যার্থ, 

২। অর্থহীন, ৩। প্রমাণবজিত) ৪1 আগমবজিত, 

৫1 হীন, ৬। অধিক ও ৭ ভ্রষ্ট ( “অন্যাথ” প্রভৃতির 

অর্থ দেবধি স্বয়ং পর পর দেখা ইতেছেন )1৮ 

“অন্যার্থ আবার তিনপ্রকার, যথাযাহার যে বস্তু 

ঘে ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্য, সেই বস্তু তাহার 
নিকট হইতে সেই ব্যক্তিই পাইবে, যেমন- বিষু্মিত্রের 
নিকট হইতে দলিল করিয়৷ হরিদাস ২০০২ দুইশত মুদ্রা 

খণগ্রহণ করে, পরে বিষুমিত্রের ভ্রাতা সেই দলিল 

লইয়া অভিযোগ করিল যে, “হরিদাস আমার কাছে 

ছুইশত মুদ্রা খণ লইয়াছে', তখন এই অভিযোগ হইবে 
“অন্যার্থ'বাচক। এস্থলে অভিযোক্তা প্রকৃত খণদাঁত। 

হইতে অন্য হইতেছে বলিয়া ইহা হইল প্রথম অন্যার্থ 

আর বিষ্ু্মিত্র লেখ্যবলে ছইশত রৌপ্যমুদ্রা স্থলে 
দুইশত ন্বর্ণমুদ্রীর অভিযোগ করিলেও তাহা “অন্যার্থ- 

বিদ্দুমাত্রবিহীনা বা পদ-বর্ণবিদুষ্টা বা। 
হীনাধিকা ভবেদ্ ব্যর্থা তাং যত্তেন বিবর্জয়েৎ ॥১৩ 

্রষ্টস্ত ছুঃখিতং যত স্যাজ্জল-তৈলাদিভি্তম্ | 
ভাষায়াং তদপি স্পঙ্টং বিস্প্টার্থং বিবর্জয়ে ॥১৪ 
সত্যা ভাষা! ন ভবতি যছ্যপি স্তাৎ প্রতিষ্ঠিত । 

বহিশ্চেদ্ ভ্রশ্ঠাতে ধর্মীস্লিয়তাঁদ্ ব্যাবহারিকাণ্ড ॥১৫ 

গহ্ধমাদনসংস্থম্য ময়াস্যাসীভদপিতমৃ। 

ব্যাবহারিকধর্মস্য বাহামেতন্ন সিধ্যতি ॥১৬ 

বাচক হইবে, কারণ রৌপ্যযুদ্র স্বণমুদ্রো হইতে অন্য-_ 
তাহাই হইল দ্বিতীয় “অন্যার্থ। আর অন্য ব্যক্তি 

অন্যের নিকট হইতে অন্য বস্ত্র পাইতে পারে না, যেমন 

বিষুমিত্র যদি দলিলের সাহায্যে হরিদাসের আতীয়গণের 

মধ্যে কাহাকেও অভিযুক্ত করে, তখন এ অভিষযেগ 

'অন্যার্থ হইবে, কীরণ, এই স্থলে অভিযুক্তব্যক্কি খণ- 

গ্রহীতা হইতে অন্য হইতেছে, স্থতরাঁং ইহাই তৃতীয় 
“অন্যার্থ অভিযোগ ।৯ 

“অন্যার্থ বলার পর “অর্থহীন” কাহাকে বলে, তাহাই 
দেখাইতেছেন-__“আমাঁকে তোমার মিত্র এই বিষয়ে শত্রুর 

মত মনে মনে চিন্তা করিয়াছে, সেইজন্য আমি তাহা 

সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া তোমার নামে অভিযোগের 

আবেদন করিয়াছি'--ইহাই হইল “অর্থহীন” |১০ 

প্রমাণবজিত' যথাঁ-অভিযোগের দ্রব্য আমার 
ছিল' এইরূপ কোন প্রমাণ যেখানে নাই, বাঁ তুচ্ছবস্তও 
যে অভিযোগে পাওয়া যাঁয় না, বা অভিযোগপত্র 

প্রমাণহীন অর্থাৎ অকারণ--কেধল প্রতিবাদীকে ক্লেশ 
দিবার জন্য যেখানে ছলপূর্বক অভিযোগ স্থষ্টি করা 
হইয়াছে -সেই অভিযোগ অগ্রাহ্য হইবে ।১১ 

“আগমবজিত” যথা-_যেস্থলে (বাদীর অভিযোগের 

কোন লেখ্যপত্র অর্থাৎ দলিল না থাকে বা) বহুলোকের 

সহিত একের অভিযোগ এবং পুররাধ্রবিরোধী অর্থাৎ 
নগরের এবং রাজ্যের অনিষ্কর অভিযোগ, সেই 
থলের অভিযোগ হইল "আগমবজিত” তাহা সর্নথা 
পরিত্যাজ্য ।১২ 



নারদ-স্যৃতিঃ 

অন্যাক্ষরনিবেশেন অন্যার্থগমনেন চ। 
আকুলঞ ক্রিয়াদানং ক্রিয়া চৈবাকুল1 ভবে ॥১৭ 
রাগাদীনাং যদেকেন কোপিতঃ করণং বদেও | 
তদাদে৷ তু লিখে সর্বং বাদিনঃ ফলকাদিষু ॥১৮ 
রাজকুলাববোধায় ধর্ম স্থৈ স্থবিচারিতম্। 
তম্মাদন্যদ্ ব্যপোহাং স্যাদ্ বাদিনঃ ফলকাদিযু ॥১৯ 

বাদিভ্যামভ্যনুজ্ঞাতং শেষঞ্চ ফলকে স্ফিতন্। 

সসাক্ষিকং লিখেষুস্তে প্রতিপত্তি বাদিনোঃ ॥২০ 
াশাশাপাশটি বাশ শট) শী ১৬ কও পল আট পাত লা 

হীন” ও “অধিক” যথা-_বাদীর যে লেখ্যপত্র অর্থাৎ 

দলিল যাঁহাঁতে অনুস্বীর, বিসর্গ ব! হুম্ব-দীর্ঘাদি মাত্র! নাই 
এবং পদ; বর্ণ বা লেখার দোষ দেখ! যায়, তাহাকে 

“হীনাধিক'দৌধদুষ্ট দলিল বলিয়াজানিবে, এবং তাহা 

নানা অর্থপ্রকাশক বলিয়া ব্যর্থ হইবে। সুতরাং এ প্রকার 

'হীনাধিক'দোঁষদুষ্ট ভাঁষা সযত্ে পরিত্যাগ করিবে ।১৩ 

যে অভিযোগ-পত্রে অক্ষরাদি চ্যতির জন্য মর্শীর্থ 

বুঝিতে ক্লেশ পাইতে হয়, এবং যে অভিযোগ-পত্র জল 
বা তৈল দ্বারা মলিন, সেই পত্রে অভিযোগের বিষয় 
বোধগম্য হইলেও তাহা ভ্রষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ 

করিবে 1১৪ 

অভিযোগ-পত্র যদি প্রমাণাদির দ্বারা সত্য বলিয়া 

প্রতিচিত না হয়, তাহা হইলে তাহা! ব্যবহীর-নিয়মের 
বহিভূত হইবে ও সর্বথা অগ্রাহ্য হইবে ।১৫ 

যেমন--এই বাক্তি যে সময় গন্ধমাদন-পর্বতে 

অবস্থান করিতেছিল, সেই সময় আমি উহাকে দিয়া- 

ছিলাম” এই অভিযোগ বিচারকার্যের নীতিবহিভূত 
বলিয়া তাঁহ। অগ্রাহ্য হইবে ।১৬ 

যেস্থলে অন্যপ্রকার অর্থপ্রকাশক অভিযোগ-পত্র 

দাখিল করায় অগ্প্রকার, ইফ্টসিদ্ধির অনুকূলে অর্থ 

প্রকাশিত হয়, সেইস্থলে বিচাধ্যবিষয় নির্ণয় করা যায় 

না, অতএব বিচারও ঠিক হইবে না বলিয়া পরিত্যাগ 
করিতে হইবে ।১৭ 

রাগারদদির অর্থাৎ কাম, ক্রোধ বা লোভের মধ্যে 
একটির আক্রমণে উত্তেজিত হইয়া যদি বাদী বিচারালয়ে 

১৩ 

বাদিভ্যাং লিখিতাচ্ছেষং যৎ পুনর্বাদিন! শ্মৃতমূ। 
তৎ প্রত্যাকলিতং নাম স্বপাদে তস্থ লিখ্যতে ॥২১ 

অথিন! সন্নিযুক্তে। ব! প্রত্যথিপ্রহিতোহপি বা। 
যো যস্তার্থে বিবদতে তয়োর্জয়-পরাজয়ৌ ॥২২ 
বে ন ভ্রাতা নচ পিতা ন পুত্রো ন নিয়োগকৃণ্।। 

পরার্থবাঁদী দণ্চ্যঃ স্যাদ্ ব্যবহারেহপি বিক্রবন্ ॥২৩ 

পুর্ববাদং পরিত্যজ্য যোহম্যমালম্বতে পুনঃ । 
বাদসংক্রমণাজজ্ঞেয়ো! হীনবাদী ন বৈ নরঃ ॥২৪ 

আগমনপুর্বক মুখে অভিযোগ জ্ঞীপন করে, তাহ! হইলে 

লেখক সেই অভিযোগ ফলকাদি লিখন-সাঁমগ্রীর উপর 

লিখিয়া রাখিবে ।১৮ 

রাজনিযুক্ত বিচারকগণের বোধের জন্য বাদীর 

আবেদনপত্রাদিতে মাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা 

ধর্ণীধিকরণস্থ ধাণ্িক ব্যক্তিরা বিচারপূর্বক অভিযৌগের 

বিষয় নির্ণয় করিবেন । নির্ণীত হওয়ার পর যদি 
তুদৃভিন্ন অন্য কোন বস্ত্র থাকে, তবে তাহা পরিত্যাগ 

করিতে হইবে ।১৯ 

বাদী এবং প্রতিবাদী কর্তৃক অনুমোদ্দিত বিষয় ও 

তাহাদের আবেদন-পত্রে যাহা আছে-_লেখক সাক্ষীর 

সহিত অর্থাত সাক্ষী-কথিত বিষয়ের সহিত সেই সমস্ত 

লিখিবে, এবং বাদী ও প্রতিবাদীর যে স্বীকারোক্তি 

তাহাঁও লিখিবে ।২০ 

বাদী এবং প্রতিবাদী নিজ নিজ আজি ও উত্তর 

পত্র দাখিল করার পর বাদীর যদি অতিরিক্ত কোন 

বিষয় মনে পড়ে, তাহা হইলে বাঁদী তাহা! যথাসময়ে 

নিবেশ করিতে পারিবে। ইহাকে পপ্রত্যাকলিত, 

বলে ।২৯ 

বাদী ও প্রতিবাদী স্বয়ংই এই ব্যবহারকাধ্য পরি- 

চালনা করিবে । যদি অন্ুস্থত1 বা বাক্পটুতাহীনত্বাদি- 

নিবন্ধন বাঁদী কিংবা প্রতিবাদী স্বয়ং ব্যবহারকার্য্য 
পরিচালনা করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে অপর 

কোন ব্যবহারকুশল-ব্যক্তির উপর কার্যাভার স্বাস্ত 

করিবে এরং সে-ই ব্যবহারকা্ধ্য সীধন করিতে পারিবে। 



১৪ আরধ)-শাছ 

সর্ষেষ্পি বিবাদেষু বাকছলেনাপহাীয়তে ৷ 
পশু-জ্্রী-ভূম্যণাদানে শাস্তোইপ্যর্ঘান্ন হীয়তে ॥২৫ 
অভিযুক্তোহভিযোগস্থয যদি কুর্ধ্যাদপহ্চবম্ | 
অভিযোক্তা দিশেদেশ্যং প্রত্যবন্কন্দিতো ন চে ॥২৬ 
পুর্বপাঁদে হি লিখিতং ঘথাক্ষরমশেষতঃ। 
অর্থী তৃতীয়পাদে তু ক্রিয়য়া প্রতিপাদয়ে ॥২৭ 

ক্রিয়াপি দ্বিবিধা প্রোক্তা মামুষী দৈবিকী তথা । 
মানুষী লেখ্য-সাক্ষিভ্যাং ধটাদির্দবিকী স্মৃতা ॥২৮ 

সিটি ০০ 

ঘে ষেযাঁহার যাহার পক্ষ লইয়া বিবাদের জন্য বক্তব্য 

পেশ করিবে, সেই সেই উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনিয়। 

বিচারকগণ নিপুণভাঁবে বিচার করিয়া তাহাদের অর্থাৎ 
বাদীর ও প্রতিবাদীর জয় এবং পরাজয় নির্ধারণ 

করিবেন। (বর্তমানে আমরা যাহাকে উকিল বলি 

এখানে তাহাই বুঝিতে হইবে। এই উকিলনিয়োগের 

কোন নির্ধারিত নিয়ম না থাকায় সর্বত্রই নিয়োগ করিতে 

পারা যায় ইহাই বুঝাইতেছে।)1২২ 
যেবাক্তি বাবহাঁরকার্যে প্রবৃত্ত বাদী বা প্রতিবাদীর 

ভ্রাতা নয়, পিতা নয় ও পুত্র নয় কিংবা উক্ত ব্যক্তি 

অর্থাৎ বাদী কি প্রতিবাদী কর্তৃক নিযুক্তও হয় নাই, 
সেই ব্যক্তি ষদি বিচারকালে স্নেহ বা বিদ্বেষষশতঃ 

কাহারও অনুকূলে কি প্রতিকূলে কোন কথা বলে, তাহা 
হইলে সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে ২৩ 

বাদী যদি প্রাককথিত বা লিখিত অভিযোগাংশ 

প্রমাণ করিতে অক্ষম হইয়া অন্য অংশকে আবার 

অভিযোগে উপস্থাপন করে, তাহা হইলে সেই বাদীর 

অভিযোগ অন্য অংশের বিষয়ে যাওয়ায় উদ্ত অভি- 

যোক্তীকে “হীনবাদী' বলিয়৷ জাঁনিবে ।২৪ 

সমস্ত বিবাদে অর্থাৎ মামলায় বাদী বা প্রতিবাদীর 

বাকা যদি মিথ্যা হইয়া যায় অর্থাত সমস্ত বাক্য মিথ্যা 

বলিয়া সঠিক প্রমাণিত হয়, তাহ] হইলে মিথ্যাভাষীর 

পরাজয় হইবে। কেবল গো-গজাদি পশু লইয়া! ষে 

বিবাদ, স্ত্রীসম্পকিত যে বিষাদ, ক্ষেত্রগৃহাদি ভূমিঘটিত 
যে বিধাদ এবং খণগ্রহণ লইয়া ঘে বিবাদ হয়, সেই 

দিবাকৃতে কার্ধ্যবিধে৷ গ্রামেষু নগরেষু বা। 
সম্ভবে সাক্ষিণাং চৈব দিব্যা ন ভবতি ক্রিয়া ॥২৯ 
অরণ্যে নির্জনে রাত্রাবস্তর্বেশ্মনি সাহসে । 

ন্যাসস্যাপহ্ছবে চৈব দিব্যা সম্ভবতি ক্রিয়া ॥৩০ 

কারণপ্রতিপত্ত্য। চ পুর্বপক্ষে বিরোধিতে। 
অভিযুক্তেন বৈ ভাব্যং বিজ্ঞেয়ং পুর্বপক্ষব ॥৩১ 
পলায়তে ঘ আহুতে। মৌনী সাক্ষিপরাজিতঃ। 
স্বয়মভ্যুপপন্নশ্চ অবসন্নশ্চতুবিধঃ ॥৩২ 

স্থলে মিথ্যাভাষী হইলেও সেই মিথ্যাভাষণজম্য দণ্ডার্হ 
হইবে কিন্তু মূল দাবী নষ্ট হইয়া পরাজিত হইবে না।২৫ 

অভিযুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ প্রতিবাদী যদি অভিযৌগকে 
মিথ্যা বলে, তাহা হইলে অভিযোক্তা অর্থাৎ বাদী ্্ীয় 

প্রমাণ দ্বার! সেই মিথ্যাত্ব খণ্ডন করিতে পারিবে, কিন্ত 

যদি প্রতিবাদী বাদীর অভিযোগকে প্রকৃষ্ট প্রমাণ দ্বারা 

মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া তাহাকে পরাজিত করিয়া দেয়, 

তাহ] হইলে আর বাদী কোন স্থযোগ পাইবে না অর্থাৎ 
তাহার পরাজয়ই হইবে ।২৬ 

অভিযোক্ত' প্রথম অভিযোগ উপস্থাপন-কালে ঘাঁহা 

যাহ! লিখিয়াছে, ততীয়পাদে অর্থীশু বিচারকালে ভাষায় 

লিখিত সেই সেই বিষয়গুলি সম্পূর্ণ “ক্রিয়া”র দ্বারা অর্থাৎ 
প্রমীণাদির উপস্থাপনে প্রমাণিত করিবে ।২৭ 

পূর্বে ক্রিয়া” দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে বলিয়া যে 
বিধি উক্ত হইয়াছে, সেই ক্রিয়া” হইল ছুইপ্রকার_ 

'মানুষী' ক্রিয়া ও “দৈবী” ক্রিয়া । যাহা মানুষসাধা-_ 

যেমন, সাক্ষী, দলিল প্রভৃতি, তাহা মামুষীক্রিয়া বলিয়া 

খ্যাত, আর যাহা দৈবসাধ্য, তাহ! দৈবীক্রিয়া যেমন, 
তুলা, অগ্নি ও জলপরীনক্ষণা্দি ।২৮ 

এক্ষণে কোন্ স্থলে কোন্ ক্রিয়া প্রযোজ্য তাহা 

দেখাইতেছেন,-দিবসে গ্রামে কিংবা নগরে ষে সময়ে 

যেস্থানে সাক্ষী পাওয়া যায়, সেইস্থলে কাধ্যসিদ্ধির 

উপায়রূপে “দিব্য” অর্থাৎ “দৈবী" ক্রিয়া গৃহীত হইবে না। 
( সেই স্থলে মানুষীক্রিয় প্রযোজ্য )1২৯ 

অরণ্যে, নির্জনপ্রদেশে, রাত্রিতে, গৃহমধ্যে, দস্থ্যতাদি 



নার?-পৃ্তিঃ ১৫ 

অন্যবাদী ক্রিয়াছেষী নোপস্থাতা৷ নিরুত্তরঃ | 
আহুত প্রপলায়ী চ হীনঃ পঞ্চবিধঃ ন্মৃতঃ % ॥৩৩ 
মণয়ঃ পল্মরাগা্যা! দীনারাদি হিরগ্ময়ন্। 

মুক্তা-বিদ্রন্ম-শঙ্মাগ্যাঃ প্রহুষ্টাঃ স্বামিগামিনঃ ॥৩৪ 
গন্ধ-মাল্যমদত্তং তু ভূষণং বাস এব বা। 

পাছুকেতি রাজোক্তং তদাক্রামন্ বধমর্তি ॥৩৫ 

সাহসকর্মে কিংবা গচ্ছিতবস্ত্রর অপলাপে দিব্য অর্থাৎ 

'দৈবী” ক্রিয়া প্রমাণরূপে গুহীত হইবে । ( এস্থলে ইহাঁও 
ভ্তাতব্য যে, অরণ্যাদি প্থলে সাক্ষী পাওয়া ষায় না বলিয়া 
এই বিধান কথিত হইয়াছে, কিন্তু যেস্থলে সাক্ষীরূপে ! 

কাহাকেও পাওয়! যাইবে, সেস্থলে “মানবী ক্রিয়াও ৷ 

গ্রাহা হইবে )1৩০ 

যেস্থলে প্রতিবাদী পূর্বপক্ষের অর্থাৎ বাদীর খণাদি 
অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিয়া 'আমি উহা 

পরিশোধাদি করিয়াছি বলিয়া উত্তরদানকালে বাদীকে 

নিরাকরণ করে, সেইস্থলে বাদী যেরূপ তাহার 

অভিযোগের কারণ সাক্ষী গুভূতির দ্বারা প্রমাণিত করে, 

সেইরূপ প্রতিবাদীকেও সাক্ষী প্রভৃতির দারা তাহার 
উত্তরদানের সত্যতা প্রমাণ করিতে হইবে ।৩১ 

ব্যবহারে অভিযুক্ত হইয়া তাহার প্রতিবাদের জন্য 

অর্থাত উত্তরদানের জন্য (যাহা প্রতিবাদীর কার্য) 

আহবান করিলে (১) যে ব্যক্তি পলাইয়া যায়, অর্থাৎ 

বিচারাঁলয়ে অন্পপস্থিত হয়, (২) যে উপস্থিত হইয়াও 

কোন কথা না বলে অর্থাত প্রতিবাদ না করে, (৩) যে 

ব/ক্তির প্রতি অভিযুক্তাংশ পূর্বপক্ষের সাক্ষী প্রস্তুতির 
দ্বারা প্রমাণিত হয় কিংবা (8) ষে ব্যক্তি পীড়নাদি বা 

ধর্মভয়ে ভীত হইয়া বাদীর অভিযোগ স্বীকীর করিয়া 
লয়-এই চতুধিধ ব্যক্তি পরাজিত ।৩২ 

(১) যে ব্যক্তি অভিশোগের প্রকৃত উত্তর ন! দিয়া 

অন্যপ্রকার অর্থাৎ অবান্তর কথা বলে, (২) যে ব্যক্তি 
* ইহার পরে রঘুন্দনকৃত 'ব্যবহারতত্বে, নারদখ্বৃতির এই 

গ্রাসর্নিক বচনটি আছে-_ 
গ্রপলারী ত্রিপক্ষেণ মৌনকৃৎ সপ্তভিপ্দিনৈঃ | 
ক্রিয়াদ্েবী তু মালেন লাক্ষী তিন্নস্ত তৎক্ষণাৎ ॥ 

পণ্যমূল্যং ভূতিদ্যণাসো দণ্ডো যচ্চাবহারকম্। 
বুথাদানাক্ষিকপণা বর্ধন্তে নাবিবক্ষিতাঃ ॥৩৬ 
মিথ্যাভিযোগিনে। বে স্থ্যুদ্বিজানাং শুদ্রযোনয়ঃ | 
তেষাং জিহ্বাং সমুৎকত্য রাজা শুলে 

নিধাপয়ে (১) ॥৩৭ 
আজ্ঞা লেখ; পট্টরকঃ শাসনং ব! 
আধিপত্রং বিক্রেযে বা ক্রয়ে বা। 

সাক্ষী প্রভৃতির দ্বার বিচারবিষয়ে দ্বেষ করে অর্থাৎ 
পরাম্মুখ হয়, (৩) যে কোন কারণবশতঃ বিচারালয়ে 
উপস্থিত হইতে পারে না, €-) যে প্রকৃত বিষয়ের উত্তর 

দেয় না, বা (৫) যে ব্যক্তি অহুত হইয়া অনুপস্থিত হয়, 

এই পাঁচপ্রকার প্রতিবাঁদীকে হীন” প্রতিবাদী বলে ।৩৩ 

যদি কেহ পদ্মরাগাদি মণি, দীনার অর্থাৎ স্বর্ণযুদ্রা, 
মুক্তা, বিদ্রম বা শহ্খ প্রভৃতি অকৃত্রিম বলিয়! বিক্রয় করে, 

এবং পরে তাহ] দুষ্ট অর্থাৎ কৃত্রিম বলিয়া প্রমাণিত হয়, 

তাঁহ৷ হইলে উহা বিক্রেতা ফেরত লইবে ও অকুত্রিম বস্তু 

ক্রেতাকে দিবে অথবা ক্রেতার নিকট যে মূল্য গ্রহণ 

করিয়াছিল, তাহ] ফিরাইয়া দিবে 1৩৪ 

রাজকীয় গঙ্ধ, মাল্য, ভূষণ, বসন বা পাদুকা-_রাজ। 

কর্তৃক প্রদত্ত না হইয়া উহ! যে ব্যবহার করিবে, সেই 
ব্যক্তি বধদণ্ড অর্থাৎ বন্ধনাদি কায়িক দণ্ড পাইবে 1৩৫ 

পণ্যযুল্য অর্থাত বিক্রেয় বস্তুর মূলা, পারিশ্রমিক; 

গচ্ছিত অর্থ, রাজদণ্ডের জন্য দেয় ধন অর্থাৎ জরিমানা 

উপেক্ষিতবস্ত-প্রাপ্তি, ধর্মীথভিম্ন দান অর্থাত বুথা দান 

ও দূযুতক্রীড়ালন্ধ ধন-_এই সকল ধনের যদি কোন 
বিশেষ সত্য অর্থাৎ চুক্তি না থাকে, তাহা হইলে ইহাদের 
বৃদ্ধি অর্থাত সুদ হয় না ।৩৬ 

শুদ্রজাতীয় যে ব্যক্তিগণ দ্বিজসকলকে মিথ্যা 
অভিযোগে ভিযুক্ত করে, মিথ্যা অপবাদে কলঙ্কিত 
করে বা অহঙ্কারবশতঃ ছুরাকা দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে 

অসম্মানিত করে, রাজ তাহার্দিগের জিহ্বা চ্ছেদনপূর্বক 
শুলে দিবেন। (কারণ, রাজা হইতেছেন-_ঢুষউজনের 

(১) মূলে 'বিধাপয়েখ এই পাঠ দেখ ধায়, কিন্ত টাকাকার- 
সম্মত নহে বলিয়! 'নিধাপয়েৎ। লিখিত হইল । 



১৬ আর্-শাস 

রাজ্জে কুর্ধ্যাৎ পুর্বমাবেদনং য- 

্তস্তয জ্ঞেয়ঃ পুর্বপক্ষো বিধিজ্েঃ ॥৩৮ 
সাক্ষিকদূষণে কার্ধ্যং পূর্বসাক্ষিবিশোধনমূ । 
শুদ্ধেু সাক্ষিযু ততঃ পশ্চাৎ সাক্ষ্যং বিশোধয়ে ॥৩৯ 

সাক্ষি-সভ্যাবসন্নানাং দূষণে দর্শনং পুনঃ | 

দমনকারী ও শিষ্টগণের পালনকারী এবং ইহাই হইল 

রাজধর্ম। রাজ এই রাজধর্ম পালন না! করিলে দৌষভাগী 

হন। অতএব দ্বিজ-শুআীযার জন্য স্য্ট শৃদ্রগণ যদি তাহার 
কর্তব্যে পরাম্মুখ হইয়া বিপরীত কাঁধ্য করে, তাহ। হইলে 
তাহাঁর। রাজা কর্তৃক উপরোক্ত দণ্ড পাইবে )1৩৭ 

(১) এই ব্যক্তি রাজার আদেশ মান্চ করিতেছে না, 

(২) এই ব্যক্তি লেখ্য অর্থাৎ দলিল গ্রাহা করিতেছে না, 

(৩) রাজনির্দেশপত্রে লেখা আছে যে-এই দাবী 

আমার, তথাপি এই ব্যক্তি উহাকে আটক করিতেছে, 
(8) এই গ্রামের শাসন অর্থাৎ কর আদায়াদির ভার 

রাজনির্দেশে আমার উপর গ্যস্ত জানিয়াও বলপুরবক এই 
ব্যক্তি আমার কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেছে, (৫) এই 

'অধমর্ণ ( খণী) ব্যক্তি “আমি শম্ত উৎপাদন করিতেছি, 

এই বলিয়া প্রথমে আমার নিকট জমি বন্ধাক রাখিয়াছিল, 

কিগ্ত পুনরায় অপর ব্যক্তির নিকট সেই উদ্দেশ্যে বন্ধক 

দিয়াছে, (৬) স্বয়ং প্রতিশ্রুতি-পত্র দিয়াও তাঁহ৷ আমাকে 
দিতেছে না, (৭) এই ব্যক্তি আমার নিকট বিক্রয় 

করিয়াও আমাকে বিক্রিত বস্ত্র দেয় নাই ও (৮) এই 

দ্রব্য আমি ক্রয় করিয়াছি, তাহা এই ব্যক্তি আমাকে 

দিতেছে না,-এই সকল বিষয়ে রাজার নিকট যে 

ব্যক্তি আবেদন করে, বিচারনিষ্াত ব্যক্তিগণ তাহাকে 

পূর্বপক্ষ অর্থাত্ বাঁদী বলিয়া জানিবেন।৩৮ 

ূর্বপক্ষ সাক্ষ্য দিবার পরে প্রতিবাদী যদি 
প্রমাণাদির দ্বারা সাক্ষীর দোষ দেখায়, তবে বাদী উক্ত 

সাক্ষীর দোষ বিশুদ্ধ প্রমাণাঁদির দ্বারা খণ্ডন করিবে। 

সাক্ষীর নির্দোষতা প্রমাণিত হইলে সাক্ষীর উত্তর 

শোধন অর্থাৎ জেরার দ্বারা সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করিতে 

হুইবে 1৩৯ 

্বচ্ধ্যাবসিতানাং তু নাস্তি পৌনর্ভব। বিধিঃ ॥৪০ 

স্বয়মভ্যুপপন্নোহপি স্বচর্যযাবসিতোহপি মন্। 

ক্রিয়াবসন্নোহপ্যহেত পরং পভ্যাবধারণমূ্ ॥৪১ 

পক্ষানুগুসার্ধ্য তু সভ্যৈঃ কার্যে বিনিশ্চয়ঃ সদা | 
অনু্সারিতনিণিক্তে বিরোধঃ প্রেত্য চেহ চ ॥৪২ 

সাক্ষীর দোষে কিংবা বিচারসভার সভ্যগণের 
বিবেচনার দোষে পরাজিত হইলে দ্বিগুণ পণ প্রদান 

করিয়া! পুমধিচার করাইতে পারে কিন্তু যদি নিজেই 
মিথ্যা সাক্ষী গ্রভৃতি নিয়োগজন্য নিজকৃত দোষে পরাজিত 

হয়, তাহা হইলে পুনধিচাঁর হইবে না 1৪০ 
নিজ স্গীকারোক্তির জন্য যে ব্যক্তি পরাজিত হয়, 

দলিল প্রভৃতি জাল প্রমাণিত হওয়ায় বা সাক্ষ্য মিথ্য 

প্রমাণিত হওয়ায় যে ব্যক্তি বিচারে পরাজিত হয় কিংবা 

বিচ্যরকাধ্যে অন্বসন্ধানেৰ ফলে সাক্ষ্য গ্ামাণাদির 

দ্বারা পরাজিত হয়, এই তিনপ্রকারে পরাজিত 

ব্ক্তিগণকে যে পধ্যন্ত না বিচারকগণ বায় প্রদান 

করিতেছেন, সেই পধ্যন্ত রাজ! স্বেচ্ছায় দগুগপ্রদান 

করিবেন না।&১ 

বিচারের যখন নির্ণয়কাল উপস্থিত হইবে, তখন 

সাক্ষী প্রভৃতির সহিত বাদী ও প্রতিবাদী উভয়পক্ষকে 
অন্য সরাইয়া দিয়া সভ্যগণ নির্ণয় করিবেন । উভয় 

পক্ষের অপসারণ না করিয়া নিণয় করিলে দণ্াহ 

বাক্তির দণ্ড না হওয়ায় রাজার অর্থক্ষতি এবং লোৌক- 

নিন্দা হয়_ইহ| হইল রাজার এহিক ক্ষতি; আর 

দণ্ধার্হের দণ্ড না দেওয়ায় নির্দোষ ব্যক্তির দণ্ড হওয়ায় 

রাজার প্রত্যবায় হইবে--ইহা হইল রাজার পারত্রিক 
ক্ষতি |৪২ 

রাজনিযুক্ত সভ্য যাহার দগ্ুবিধান করিবেন, রাজ! 
শান্্ানুসারে তাহাকে শাসন করিবেন, আর যাহার 
জয় ঘোষিত হইবে, রাজ! তাহাকে জয়জ্ঞাপক পত্র 

দিবেন 1৪৩ 

ব্যবহার যতগ্রকার আছে, সেই সকল ব্যবহারে 

উল্লিখিত বিধিসমুহ প্রযোজ্য বলিয়া স্বয়স্তু ইহাকে 



নারদ-্ৃতিঃ ১৭ 

সভ্যৈেরেব জিতঃ পশ্চাদ্ রাজ্ঞ। শান্তঃ স্বশান্্রতঃ 

জয়ানে চাপি দেয়ং স্াদ্ যথাবজ্জঘনপত্রকণূ ॥৪৩ 

ব্যবহারমুখং চৈতৎ, পুর্বমুক্তং স্বয়ন্ুব। । 
মুখশুদ্ধো হি শুদ্ধিঃ স্যাদ্ ব্যবহারস্তা নান্যথ| ॥৪8 

ইতি নারৰ-স্ৃত্যাৎ ব্যবহার-বিধি নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ 

ব্যবহার-মুখ' নামে অভিহিত করিয়াছেন । ব্যবহারের থাকে, তবে আরস্ত শুদ্ধ হওয়ায় ব্যবহার শুদ্ধ হইবে, 

মুখশুদ্ধি অর্থাৎ প্রথম কর্তব্যাংশে যদি কোন দোষ না তাহা না হইলে ব্যবহার নির্দোষ হইবে না18১৪ 

ওঙ্কারনাথসেবক-জ্রীরামরঞ্জনকা ব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গ।মুবাদসহিত-নারদণ্মৃতির ব্যবহার বিধিনামক 

দ্বিতীয় অধ্যায় সমান্ত। 

ততীয় অধ্যায়ঃ 
অথ সভালক্ষণম্ 

নাশিযুক্তেন বক্তব্যং ব্যবহারে কথঞ্চন | 
শিষুক্তেন তু বক্তব্যমপক্ষপতিতং ব5ঃ ॥১ 
অনিযুক্তে। নিযুক্তো বা শান্তরজ্ছে। বক্ত,মর্তি 
দৈবীং স বাচং বদতি ঘঃ শান্ত্রমন্ুজীবতি ॥২ 

তৃতায় অধ্যায় 

অতঃপর ব্যবহারের (মোকদ্দমার) নিয়মের 
সহিত সভালক্ষণ কথিত হইতেছে । 

ষাহাঁর] বিচারসভার কাধ্যে নিযুক্ত নহেন, বিচার- 

কালীন ভীহাদের কোন কথা বলা চলিবে নাঁ। কিন্তু 

ধাহারা বিচাঁরসভার কাধ্যে নিযুক্ত, তাহারা এইরূপ 

পক্ষপাঁতহীন ধর্মাধিকরণের উচিত বাক্য বলিবেন ।১ 

কিন্তু যদি কোন স্থলে বুদ্ধির ভ্রমবশতঃ অথবা 
লোভাদিবশতঃ পক্ষপাতছৃষ্ট হইয়া সভাসদ্গণ শাস্ত্র 
বিহিত ্যায়পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যায়ভাবে বিচার- 

কাধ্য পরিচালনা করেন এবং যদি সেই বিচারসভায় 

নিযুক্ত বা মনিযুক্ত কোন ব্যবহারশাস্্ীন ব্রাহ্মণ উপস্থিত 
থাকেন, তবে তিনি শাঞ্করবাক্য উদ্ধত করিয়া সভাসদ্- 
গণকে অন্ায়পথ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বলিতে 

৩ 

যুক্তরূপং বদন্ সভ্যো নাপু,যাদ্ দ্বেষ-কিন্বিষে। 

ক্রুবাণস্তগ্তথা সগ্য (ক)-শুদেবোভয়াগু, ঘা ॥৩ 

রাজ! তু ধামিকান্ সভ্যান্িযুঞ্্যাৎ স্থপরীক্ষিতান্। 

ব্যবহারধুরং বোট়,ং ঘে শক্তাঃ সদ্গবা ইব ॥8 

পারেন, কেননা, যে ব্যক্তি শাঞস্্বাক্যকে আশ্রয় করিয়া 
কথ! বলেন, তিনি দেববাঁক্য অর্থাৎ সত্যবাক্য বলিয়া 
থাঁকেন। যে বাক্য শান্তর ও আচারের অবিরুদ্ধ হইবে, 
তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া জানিবে, অতএব তাদৃশ 
যুক্তিযুক্ত বাক্যবাদী ব্যক্তি সভাস্থ ব্যক্কিগণের বিদ্বেষের 
পার হম না বা পাঁপভাগী হন না, কিন্তু যেস্থলে শাস্ত্র ও 

আচারের বিরুদ্ধ বাক্য কথিত হইবে, সেইস্থলে উক্ত 

বিরুদ্ধবাঁদী ততক্ষণ সভাস্থ ব্যক্তিগণের বিদ্বেষভাগী ও 
পাঁপভাগী হইয়া থাকে ।২-৩ 

যেরূপ বলশালী বলীবর্দসমূহের উপর বনু ভার অপিত 

হইলে তাহারা সেই ভার বহন করিতে সক্ষম হয়, 

সেইরূপ অতিগুরু বিচারকাধ্য নিম্পাদনের জন্য রাজ। 

স্থপরীষক্ষিত অতএব ব্যবহার-পরিচালনক্ষম ধামিকগণকে 

বিচারসভার সভ্যপদে নিযুক্ত করিবেন ।8 

(ক) শঅভ্য--প৷ 



১৮ আধ্য-শাঞ্ 

ধর্মশান্ত্রার্থকুশলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ। 
সমাঃ শত্রে৷ চ মিত্রে চ নৃপতেঃ স্থ্যঃ মভাসদঃ ॥৫ 
তৎ্প্রতিষ্ঠঃ স্মৃতো ধর্মে ধর্মমূলশ্চ পাধিবঃ (ক)। 
সহ সন্ভিরতো রাজ! ব্যবহারান্ বিশোধয়েৎ ॥৬ 

শুদ্বেষু ব্যবহারেষু শুদ্ধিং যান্তি সভানদঃ। 

শুদ্ধিশ্চ তেষাং ধর্মাদ্ধি ধর্মমেব বদেত্ততঃ ॥৭ 

মত্র ধর্মে হধর্মেণ সত্যং যত্রানৃতেন চ। 
হন্যতে প্রেক্ষমাণানাং হতাস্তত্র সভাসদঃ ॥৮ 

বিদ্ধে ধর্মো হাধর্মেণ সভাং যত্রোপতিষ্ঠতে। 
ন চাস্ত শল্যং কৃন্তন্তি বিদ্ধাস্তত্র সভাসদঃ ॥৯ 

সভায়াং ন প্রবেষ্টব্যং (খ) বক্তব্যং বা সমঞ্জনমৃ। 
আব্রবন্ বিক্রবন্ বাপি নরো! ভবতি কিন্িমী ॥১০ 

পর সভ্যগণের লক্ষণ নিরূপিতইতেছে। 
ধাহারা ধর্মশান্জ্রের অর্থাত মন্বাদি স্মুতিশীক্সের 

পরিভাষিতশব্দার্থনিষাত, কুলমধ্যাদানাশের ভয়ে 

ধাহারা অনুচিত কাধ্য করিতে পারেন নাঁ_এতাদৃশ 
সশকুলসমুস্ভূত, সত্য বলা বাঁহাদের স্বভাব অর্থাৎ ধাহারা 
মিথ্যা হইতে সর্বদা ভীত বা ধাহারা সমদুষ্টিসম্পন্ন অর্থাৎ 

শক্রে ব মিত্র ধাঁহাদের নাই, এতাদুশ ব্যক্তিগণকে রাজ। 

সভাসদ্ করিবেন । এতাদূশ সভ্যের উপর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত 
এবং রাজা হইলেন ধর্মের মূল, সৃতরাং এ সকল 

সদ্গুণবান্ সভ্যগণের সহিত রাজা বিচারের শুদ্ধি অর্থাৎ 
ধর্ম-বিচার করিবেন 1৫৬ 

বিচারশুদ্ধ অর্থাৎ পক্ষপাতাদি-দোষশূন্য ও যথাশান্ত 
বিচার করা হইলে সেই বিচারষভার সভ্যগণ শুদ্ধ হন 

অর্থাৎ পাপশৃন্ত বলিয়া যশৌভাগী হন; এরূপ ধর্মাচরণ 
নিমিত্ত তীহাঁদের শুদ্ধি হয় ধুবিতে হইবে স্তরাং 
তীহার! ধর্মকথাই বলিবেন 1৭. 

যেস্থলে বিচারকার্ষো অধর্মকর্তৃক ধর্মের হানি হয় 

অর্থাৎ শাঙ্জরবিগহিত অন্যায় বিচার হয় এবং মিথ্যা! কতৃকি 
সত্যের অপলাঁপ হয়, সেইস্থলে ব্যবহারকাধ্যদর্শা ও 
সভাসদ্্গণ ধর্ম হইতে বিচ্যুত হন ।৮ 

পাঠাস্তর £_কে) ধর্মমূলাশ্চ পাধিবাঃ (খ) সভা ঘা ন প্রবেষ্টব্যা 

যে তু সভ্যাঃ সভাং প্রাপ্য তৃষ্তীং ধ্যায়স্ত আসতে। 
যথা প্রাপ্তং ন ক্রুবতে সর্বে তেহনৃতবাদিনঃ ॥৯১ 
পাদোহধর্মস্ত কর্তারং পাদঃ সাক্ষিণমৃচ্ছতি | 

পাদঃ সভাসদঃ সর্বান্ পাদে! রাজানমুচ্ছতি ॥১২ 

রাজ! ভবত্যনেনাস্ত মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ। 

এনে! গচ্ছতি কর্তারং নিন্দা যত্র নিন্দ্যতে ॥১৩ 

অদ্ধো মতস্যানিবাম্নীতি নিরপেক্ষঃ সকণ্টকান্। 
পরোক্ষমর্থ বৈকল্যাদ্ ভাষতে যঃ সভাং গতঃ ॥১৪ 
তম্মাৎ সভ্যঃ সভাং প্রাপ্য রাগ-দ্েষবিবজিতঃ | 
বচস্তথাবিধং ব্রয়াদ্ যথা! ন নরকং ব্রজেশ ॥১৫ 

যথা শল্যং ভিষগ.বিদ্বান্ উদ্ধরেদ্ যন্ত্রশক্তিতঃ (গ)। 

প্রাড়বিবাকম্তথা শল্যমুদ্ধরেদ্ ব্যবহারতঃ ॥১৬ 

যে বিচারসভায় অধর্মকর্তক অর্থাৎ পক্ষপাঁতাদি- 
দোষযুক্ত হইয়া অন্যায় বিচারকতৃক ব্যবহাঁরধর্ম বিদ্ধ 

হয় অর্থাত অন্যায়রপে বিচাঁর নির্ণয় করিয়া অধর্মের 

প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেইশ্বলে- যেরূপ অন্ত্রীদির দ্বারা 

আহত হইয়া আারোগ্যলীভের জন্য লোকসকল 

চিকিৎসকের নিকট যায়, সেইরূপ অপর কতৃক অনুচিত 
আচরণে ব্যথিত হইয়া তাহার প্রতিকারের জন্য সেই 

ব্যক্তি রাজসভায় উপস্থিত হয়; কিন্তু যদি সেই স্থলে 
অভিযোক্তার হৃদয়ের শল্য অর্থাৎ দুঃখের কারণ উচ্ছিন্ন 

না হয়, তাহা হইলে সভাসদ্গণ সেই শল্য দ্বারা বিদ্ধ 

হন অর্থাৎ অধর্মের জন্য অযশঃভাজন হইয়া মর্মপীড়াকর 

দুঃখ ভোগ করেন।১ 

এই বিচারসভায় কাহারও প্রবেশ করা উচিত নয়, 

কারণ, এ স্থলে যাইলে যাহা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত, তাহ। 

বলিতে হইবে । এ সভায় যাইয়া অন্যায় ও অশাসরীয় 

হইতে দেখিয়াঁও কিছু না বলিলে বা বিরুদ্ধ অর্থাৎ শান্দু 
ও আচার-বিরুদ্ধ কিছু বলিলে মানুষমাত্রেই পাঁপভাগী 

হইবে। এইজন্য সভাদ্ ব্যক্তিগণের সত্য কথাই বলা 

উচিত, অন্যথা পাঁপভাগী হইতে হইবে ।১০ 

কিন্তু যে পভ্যগণ সভায় উপস্থিত হইয়৷ অন্য কার্য্য- 

(গ) যন্ত্রযুক্তিভিঃ 



মারদ-সৃতি 
যত্র সভ্যে। জনঃ সর্যঃ সাধ্বেতদিতি মন্যতে। 
স নিঃশল্যো বিবাদঃ স্যাৎ সশল্যঃ স্যাদতোহন্যথা ॥১৭ 

ন সা সভা যত্র ন সম্তি বৃদ্ধা 

বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্মমূ। 

চিন্তার ভাব দেখাইয়া মৌনী হইয়া অবস্থান করেন বা 
বিচারে জয়-পরাঁজয়নির্ণয়ের সময় উপস্থিত হইলেও 
কোন কথা না বলেন, তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া 
জানিবে।১১ 

যেস্থলে মিথ্যার জয় ঘোষণা করা হইয়াছে, সেই 

স্থলে অধর্য ব্যবহার হওয়ায় তাহাতে যে পাঁপ হইয়াছে, 

সেই পাপের একচতুর্থাংশ মিথ্যাবিচারকারীর, এক- 

চত্র্থাংশ সাক্ষীর, একচতুর্থাংশ সভাসদ্গণের ও এক- 
চতুর্থীংশ রাঁজার হইবে ।১২ 

কিন্ত্রু যেস্থলে মিথ্যা অভিযোগকারী বিচারে পরাজিত 

হয়, সেইস্থলে রাজা ও সভাসদগণ পাঁপভাগী হন নাঁ_ 

সমস্ত পাঁপ মিথ্য! অভিযোগকারীকেই আশ্রয় করে ১৩ 

যে ব্যক্তি শাঞ্জরূপ চক্ষুর বিকলতার জন্য অর্থাৎ 

শাঙ্সজ্কানের সমাক অভাবের জন্য বিচারাঁলয়ে যাঁইয়। 

পরোক্ষ অর্থাৎ অজ্ঞাত শাস্ত্রীর্থ প্রকাশ করে, তাহাঁকে 

মুখ ও গলদেশীদিবিদ্ধকারি-কণ্টকধুক্ত মতসভোজী 
অন্ধের সমান বলিয়া জানিবে ।১৪ 

এইজন্য সভাসদ্গণ বিচীরসভায় যাইয়া রাগ-দ্বেষ- 

৯) 

নাস ধর্মো যত্র নো সত্যমস্তি 
নত সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধমূ ॥১৮ 

ইতি নারদ-স্মৃত্যাং সভালক্ষণং নাম 
তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ॥৩ 

বর্জনপূর্বক যেরূপ বাক্য প্রয়োগে পাঁপভাগী হইয়া নরকে 
যাঁইতে না হয়, সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন 1১৫ 

যেরূপ অস্ত্রোপচার-নিপুণ কোন চিকিৎসক অস্থির 
সাহাঁষ্যে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট শল্য অর্থাৎ 

কণ্টকাঁদি বাহির করিয়া দেন, সেইরূপ বিচারক বিচার- 
শান্পবলে অভিযোগের মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিত মিথ্যারূপ 

পাপকে বাহির করিবেন ।১৬ 

যেস্থলে সকল সভ্যগণ “ইহা! অতি সাধুকার্ম্য হইল, 
এইরূপ মনে করেন, সেইস্থলে যাবতীয় ব্যবহারের 

বিবাদ শল্যরহিত অর্থাৎ দোঁষহীন হয়; তাহা না 

হইলে উক্ত বিচারকে শল্যযুক্ত অর্থাৎ দৌঁষাক্রান্ত বলিয়! 
জানিবে 1১৭ 

এইজন্য কথিত আছে, সেই সভা সভা নহে-_ষে 

সভায় বৃদ্ধগণ না থাঁকেন, সেই বুদ্ধ বয়োবুদ্দ হইলেও 
বদ্ধ নহেন-_যিনি ধর্মকথা না বলেন, আর সেই ধর্মই ধর্ম 
নহে-যেখানে সত্য নাই এবং সেই সত্য প্রকৃত সত্য 

নহে-যাঁহা ছলনার দ্বারা অর্থাৎ মিথ্যার দ্বারা আবৃত 

থাকে ।১৮ 

ওস্কীরনাথসেবক-শ্রীরামরগ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্৫ঘথকৃত বঙ্গভাষামুবাদসহিত নারদপ্মৃতির 

সভাঁলক্ষণনাঁমক তৃতীয় অধ্যায় সমাণ্ত। 



ঢত্র্থঃ অধ্যায়ঃ 

খণং দেয়মদেয়ঞ্চ যেন যত্রে যথা চ ধৎ। 

দান-গ্রহণধর্মীভ্যাম্ (ক) খণাদানমিতি স্মৃতম্ ॥১ 

পিতরযু'পিরতে পুত্রা খণং দছ্যর্যথাংশতঃ। 
বিভত্তা অবিভক্তা বা বস্তামুদ্ধরেদ্ধরম্ খে) ॥২ 
পিতৃব্যেণাবিভক্তেন ভ্রাত্রা বা বদুণং কৃতমৃ । 

মাত্রা বা যতকুটুন্বার্থে দছ্যুন্তদ্রিকৃথিনোহখিলম্ ॥৩ 

ক্রমাদব্যাহতং প্রাপ্তং পুৰ্ৈ্র্ণমুদ্ধতম্ । 
দদ্যুঃ পৈতামহং পৌত্রাস্তচ্চতুর্থান্নিবর্ততে ॥৪ 
ইচ্ছন্তি পিতরঃ পুত্রান্ স্বার্থ হেতোর্ধতস্ততঃ | 
উত্তমর্ণাধমর্ণেভ্যো মাময়ং মোচয়িষ্যতি গে) ॥৫ 

ঢতর্য অধ্যায় 

শীঙ্পকথিত রীতি অনুসারে যে ব্যক্তি কর্তৃক যেস্থানে 

বা যে সময়ে বা যে প্রকারে যে খণদান ও খণগ্রাহণ 

দেয় ও অদেয় হয়, তাহা খণাদান নামে কথিত হয় ।১ 

পিতৃদেবের ন্বর্গগমনের পর পুত্রগণ বিভক্ত বা 
অবিভক্ত হইয়া বাঁস করিলেও পিতৃকৃত খণ নিজ নিজ 

অংশ অনুসারে পরিশোধ করিবেন, কিংবা যিনি 

সংসারের সর্ধপ্রকায় ভার গ্রহণ করিবেন, তিনি উক্ত 

পিড়কৃত খণ পরিশোধ করিবেন ।২ 

অবিভক্ত অবস্থায় সংসারযাত্রানিরবাহের জন্য পিতৃবা, 

ভ্রাতা বাঁ মাতা যে খণ করেন, সেই খণ ধনভাগিগণ 

সকলে সম্যগ রূপে পরিশোধ করিবে । (এস্তলে ইহা 

ভতাতব্য যে, একত্র সংসারযাঁরানিবাহকালে সমগ্র 

পরিবারের জন্বা যে খণ করা হইবে, রিক্থ (ধন)ভাগিগণ 

সেই খণই পরিশোধ করিবেন। নিজ বিলাসাদির 

জন্য ব্যক্ভিবিশেষকৃত খণ পরিশোধ্য নহে )।৩ 

পৈতামহ খণ অর্থাত পিতামহের পিতৃকৃত খণ 

অপরিশোধিত থাঁকিলে ক্রমাগত খণ বলিয়! তাহার পুত্র 
১১০১ 

পাঠাস্তর £--কে) দানগ্রহণ ধর্মাশ্চ 
(খ) বিভক্ত1 হাবিভক্ত] বা যস্তামুদ্বহতে ধূরম্ 

_ পাঠাস্তর ৪গে) মোক্ষকিঘ্তি 

পুজনীয়ান্ত্রয়োহতীতা৷ উদজীব্যান্জয়োহগ্রতঃ | 
এতপপুরুষসন্তানম্বণযোঃ স্যাচ্চতুর্থকে *॥৬ 
যাচ্যমানং ন দীয়েত খণং বাপি প্রতিগ্রহঃ (ঘ)। 

তদ্ধনং বধতে তাবদ্ যাব কোটিশতং ভবে ॥৭ 
কোটিশতে তু সম্পূর্ণে জায়তে তস্ত বেশ্মনি। 
খণনংশোধনার্ধায় দাসো৷ জন্মনি জম্মনি ॥৮ 

তপস্থী চাগ্রিহোত্রী চ গণবান্ ভ্রিযতে যদি । 

তপশ্চৈবাগ্নিহোত্রঞ্চ সর্বং তদ্ধনিনাং ধনম্ ॥৯ 
ন পুত্রর্ণ পিতা দগ্যাদ্দগ্যাৎ পুত্রস্ত পৈতৃকম্ | 
কাম-ক্রোধ-স্তরা-দ্যুত-প্রাতিভাব্যকৃতং বিনা ॥১০ 

এ খণ পরিশোধ করিবেন । যদি তিনি এ খণ পরিশোধ 

করিতে না পারেন, তাহা হইলে এ পিতাঁমহের পৌত্র 
উক্ত ক্রমাগত খণ পরিশোধ করিবেন, কিন্ত্রু তাহার 
পর আর এ খণ পরিশোধ্য হইবে না।৪ 

পিতৃগণ পুত্রগণের নিকট হইতে লৌকিক এবং 
অলৌকিক এই উভয় খণমোচনের আকাঁঙক্ষা করিয়া 
থাকেন। দেবধি নারদ অতঃপর তাহাই দেখা ইতেছেন, 

- কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পিতা, পিতামহ ও 

প্রপিতামহ এই পিতৃবর্গ পু, পৌত্র ও প্রপৌত্র এই 
পুত্রগণের নিকট আকাঙ্ক্ষা করিয়। থাকেন যে, উত্তম খণ 
অর্থাৎ দেব, পিতৃ ও খধিধণ (যাহ পঞ্চ মহাযজ্ঞাঁদির 
দ্বারা পরিশোধ্য _ইহাঁই অলৌকিক খণ ) ও অধম খণ 
অর্থাৎ ধনিকাদির নিকট হইতে ধনাদিরূপে গৃহীত 
খণ (যাহাধনাদি রূপে পরিশোধ্য- ইহাই লৌকিক 
খণ ) পরিশোধ করিয়া আমাদিগকে উক্ত খণ হইতে 

মোচন করিবে। অতীত তিনপুরুষ অর্থাৎ পিতা, 

(ঘ) প্রতিগ্রহম্ 

* ৬নং শ্লোকের পর স্তৃত্যন্তরে নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক 

দেখা যায়, 

অতঃ পুব্রেণ জাতেন স্বার্থমুৎস্যজ্য ততঃ | 

খণাঙ পিত] সমুদ্ধার্যয! যথা ন নরকৎ পতেৎ। 



মারদ-্মৃতিঃ 

পিতুরেব নিয়োগাদ্ যঃ কুটুম্বভরণায় বা। 
খণং বা য কৃতং কৃচ্ছে, দগ্যাৎ পুত্রস্ তৎ পিতা॥১১ 

শিষ্যান্তেবাসি-দাস-সত্ী-প্রেষ্যকৃত্যকরৈশ্চ যু । 
কুটুম্বহেতোরুৎ ক্ষিপ্তং দাতব্যং ততকুটুদ্মিনা ॥১২ 

পিতামহ ও প্রপিতামহ ইহারা হইলেন নিন্ম তিনপুরুষের 
অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণের পৃজনীয়, স্থতরাং 
পুত্রাদি নিন্ম তিনপুরুষের শ্রীদ্ধাদিরূপ পূজা গ্রহণের জন্য 
অতীত পিত্রার্দি তিনপুরুষ অপেক্ষা করিয়া থাকেন। 
লৌকিক খণশোধও একটি বিশেষ পুজা, কারণ, উক্ত 
খণ পরিশোধ না করিলে পিতৃগণের অধোৌগতি হয়, এই 

খণশোধরূপ পুজা গ্রহণের জন্যও তাহারা অপেক্ষা করিয়া 

থাকেন। সুতরাং পুত্রাদি নিয়তন তিনপুরুষ হইলেন 
_পিত্রাি উর্ধতন তিনপুরুষের উপজীব্য । কারণ, 
তীহারাই (পুত্রাদি তিনপুরুষ ) হইলেন_ লৌকিক এবং 
অলৌকিক খণদাঁতা। এই অধস্তন পুত্রাদি তিনপুরুষ 

উক্ত দ্বিবিধ খণের পরিশোধের জন্য অপেক্ষিত বলিয়া 

মধ্যবর্তা এবং এইক্রমে চতুর্থপুকুষে পুরুষ-সম্তানধারা 
প্রতিষ্ঠিত হয় ।৫-৬ 

যদি অধমর্ণ খণদাতা খণ চাহিলেও তাহা দেওয়৷ না 

হয় তাহা! হইলে সেই খণ এবং কোন ব্যক্তিকে প্রদেয় 

বস্ত্র প্রদত্ত হইলেও সেই প্রতিগ্রীহা বস্তু যদি সেই 

ব্যক্তি চাঁয় এবং তাহা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে এ 

বস্ত--এই উভয় বস্তু যে পর্যন্ত একশতকোটিগুণ বধিত 
ন] হয়, সেইপধ্যস্ত বধিত হয়।৭ 

উক্ত দ্বিবিধ ধন বৃদ্ধি পাইয়া শতকোটি পুণ হইলে 
এ খণী ব্যক্তি উক্ত ধণ পরিশোধের জন্য বহুজন্ম 
তাহার গৃহে দাস হইয়া জন্মগ্রহণ করে ।৮ 

যদিকোন তপস্বথী বা অগ্লিহোত্রী অর্থাৎ স্বাগ্নিক 
উত্ত দ্বিবিধ খণে খণী হইয়া মার! যান, তাহা হইলে 

তাহাদের কৃত তপস্যা ও অগ্নিহোত্রজগ্ সমস্ত পুণ্যই 
উক্ত ধনবানের ধনস্বরূপ হইবে অর্থাৎ সেই ধনী তপস্যা 
ও অগ্লিহোত্রের যাঁবতায় ফল লাভ করিবেন, তপস্থবী বা 
অগ্নিহোত্রীর সেই ফল লাভ হইবে না।৯ 
পুত্রকৃত খণ অর্থাৎ পুত্র যদি নিজের জন্য কোন খণ 

গ্রহণ করে, তাহ! হইলে সেই খণ তাহার পিতা 

২৯ 

গ্রাহকো যদি নষ্টঃ স্তাৎ কুটুম্যে চ কতো ব্যয়ঃ। 
দাতব্যং জ্ঞাতিভিস্তন্য বিভক্তৈরপি তদুণমূ ॥১৩ 
নার্বাক্ সংবৎসরাদ্ বিংশা পিতরি প্রোষিতে হৃতঃ | 
খণং দগ্যা পিতৃব্যে বা! জ্যেষ্ঠে ভ্রাতর্য্যথাপি বা ॥১৪ 

পরিশোধ করিবেন না, কিন্তু পুত্র পিতৃকৃত খণ পরিশোধ 

করিবে। তবে যদি পিতা কামবশবর্তাঁ হইয়া বেশ্যা 
পৌষণের জন্য, ক্রোধবশবর্তা হইয়া কোন অন্যায় কার্য্য 
করণাস্তর তাহা ক্ষালনের জন্য, মদ্ভপানাদির জন্য, 
দৃতক্রীড়া জন্য কিংবা কাহারও জামিন হওয়ার জন্য খণ 
করিয়া থাকেন, সেই খণ প্রত্রের দেয় হইবে না ।১০ 

পুত্রকত খণ পিতাকর্তক পরিশোধ্য নহে, কিন্ত 
পিতার আদেশে যদি পুত্র খণ করে কিংবা কুটুন্বভরণের 
জন্য পুত্রযদি খণ করে অথবা প্রীণবিপত্তিকর ক্রেশে 
পুত্র যদি খণ করে, তাহা হইলে সেই খণ পিতাকে 
পরিশোধ করিতে হইবে ।১১ 

বিষ্ঠার্থী হইয়া অধাপকের গৃহে বাঁসকারী ছাত্র, দাস 
অর্থাহ ভূতা এবং পত্ী প্রভৃতি গৃহকর্ী ইহারা ষদি 
ংসারের ভার প্রাপ্ত হইয়া কুটুন্বাদি ভরণের জন্য খণ 

করে, তাহা হইলে এই পরিবাঁরের যিনি প্রধান অর্থাৎ 
কর্তা, তিনি এই খণ পরিশোধ করিবেন ।১২ 

অবিভক্ত অবস্থায় পরিবারবর্গের পৌষধণের জঙ্্য 

যদি কোন ব্যক্তি খণ করিয়া দেশাস্তরে গত হন বা মুত 

হন, তাহ হইলে উক্ত খণগ্রহণকারীর জ্ঞীতিব্গ পরে 
বিভক্ত হইলেও উক্ত খণ পরিশোধ করিবেন ।১৩ 

পিতা, পিতৃব্য ও জেঙ্টযভ্রাতা যদি এইরূপ পরিবার- 
বর্গের লৌকের জন্য খণ করিয়া দেশাক্তরে যান এবং 

সেখানে জীবিত থাকেন বলিয়৷ সংবাদ পাওয়া যায়, 

তাহা হইলে তাহার পুত্রার্দি বিংশতি বুসরের পূর্বে 
উক্ত খণ পরিশোধ না করিতেও পারেন 1১৪ 

অসম্থন্থী কয়েক ব্যক্তি যদি একত্র থাকিয়া সকলের 

প্রয়জনবশতঃ খণ করে এবং সেই খণকারিগণ জীবিত 

থাকে, তাহা হইলে খধণদাতা তাহাদের যে কোন এক 
ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত খণ আদায় করিতে পারেন; 



হ 

দাপ্যঃ পরর্ণমেকোহপি জীবতস্ববিযুতৈঃ কে) কৃতযূ। 
প্রেতেষু ন তু তৎপুত্রঃ পরর্ণং দাতুমহ্তি ॥১৫ 
নস্ত্রী পতিকৃতং দগ্যাদণং পুত্রকৃতং তথা | 
অভ্যুপেতাদূতে যদ্ বা সহ পত্যা 

কৃতং ভাব (খ) ॥১৬ 

দগ্যাদপুত্রাবিধব! নিযুক্তা বা মুধুর্ূণ! । 
যো বা তদ্রিকৃথমাদভ্তে যতো রিকৃথম্বণং ততঃ ॥১৭ 

ন চ ভাধ্যাকতম্বণং পত্যর্বাপি কথং ভবে (গ)। 
আপত্কৃতাদৃতে পুংসাঃ কুটুম্থার্থো হি দুস্তরঃ ॥১৮ 
অন্যত্র রজক-ব্যাধ-গোপ-শৌপ্তিক-যঘোধিতাম্। 
তেষাং তণুপ্রত্যয়। বৃত্তিঃ কুটুন্বঞ্চ তদা শ্রয়ম্ ॥১৯ 

৬৮ ০৮০স্ল আল এ জি জী 

তাহারা মৃত হইলে তাহাদের মধ্যে যেকোন একজনের 

পুত উক্ত খণ দিবে না অর্থাৎ এ পুত্র নিজের পিতৃকৃত 
খণ অংশমত শোধ করিবে ।১৫ 

নারী পতিকৃত ও পুত্রকৃত খণ “আমি ইহা পরিশোধ 
করিব' এইরূপ কোন স্বীকার করা না থাকিলে বা পতির 

স্থিত মিলিত হইয়া থণ ন1 করিলে তাহা পরিশোধ 

করিতে বাধ্য হইবে না।১৬ 

কিন্তু অপুত্রা বিধবা মুমূর্ষু পতি কতৃক উক্ত খণ 
পরিশোধের জন্য আদিষ্ট হইলে এ বিধবা নারী পতির 

খণ পরিশোধ করিবে, কিংবাযে এ মুতব্ক্তির ধন- 

ভাগী হটটবে, সে এ খণ পরিশোধ করিবে, কারণ মুত- 
ব্যক্তির ধন যে পায়, তাহারঈ খণ দেয় হয়1১৭ 

ভার্ম্যাকৃত খণ পতি কর্তক পরিশোধা হইবে না। 
কিন্তু যদি কুটুম্বাি পৌষণের জন্য আপতুকালে পত়্ী 
করতৃকি খণ গৃহীত হয়, তাহা হইলে উক্ত খণ পতি কর্তৃক 
পরিশোধ্য হইবে, কারণ কুটুম্বাদি পৌষণের জন্য 
অত্যাবশ্যকীয় নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রবাদির প্রয়োজন অনতি- 
ক্রমণীয় ।১৮ 

আপশুকাল-বাতীত অন্য সময়েও সংসারে শ্রী নিশ্র- 
লিখিত কাধ্যসকল দেখিয়া থাকেন, যথা-_রজক, 

'াঠাত্তর £__ কে) জীবতঘ্বাধিকতৈঃ কৃতম্,। . (খ) তথা 
(গ) কথঞ্চিৎ পত়্যুরাভবেৎ, ঘে) তত্যা ড্রধ্যং হরেৎ সর্বৎ 

র্্যশান্র 

পুত্রিণী তু সমুৎস্থজ্য পুত্রং স্ত্রী যান্যমাশ্রয়ে | 
তন্থা দ্রেব্যং হরে সোহন্যো €ঘে) নিঃম্বায়াঃ 

পুত্র এব তু ॥২০ 

যা তু সপ্রধনৈব স্ত্রী সাপত্যা চান্যামাশ্রয়েৎ। 
সোহস্তা দগ্াদৃণং ভর্তূরুৎস্থজেদ্ বা তখৈব তাম্ ॥২১ 

অধনস্য-্থাপূত্রস্ত মুতস্যোপৈতি যঃ স্তিযমূ। 
নম আভজেদৃণং বোট সৈব তন্ত ধনং যতঃ (উ) ॥২২ 

ধন-স্ত্ীহারি পুত্রাণাম্বণভাগ. যে! ধনং হরেগু। 

পুত্রোহসতোঃ জ্রী-ধনিনোঃ ভ্ত্রীহারী 
ধনি-পুত্রয়োঃ ॥২৩ 

মাংসাদি বিক্রয়কারী ব্যাধ, দুগ্ধঘ্ৃতাদিবিক্রয়কারী গোঁপ, 
শৌগ্ডিক ও প্রীসৃতিবিষয়ক স্ত্রীলোক । কারণ, 
স্্রীলৌকের নিকট বিশ্বাস স্তাপন করিয়া উক্ত রজক 

প্রভৃতির জীবিকানির্বাহ হয়, সেইজন্য উহাঁদের নিকট 

স্্রীকৃত খণ থাঁকিলে তাহা গৃহস্বামীর পরিশোধ্য হইবে ।১৯ 
পতির মৃত্যুর পর পুজবতী নারী যদি পুজ্রকে ত্যাগ 

করিয়া অগ্য কোন পুরুষকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে 
তাহার স্ত্রীধন উক্ত পুরুষই গ্রহণ করিবে । আর যদি 
নিঃস্দ হয় অর্থাৎ জ্্রীধন বলিয়। কিছু না থাকে-_কেবল 

পতিধন থাকে এবং সেই ধন লইয়া অন্যপুরুষকে নাশুয় 
করে, তাহ। হইলে তাহার মৃত্যুর পর পুজই সমস্ত ধনের 

অধিকারী হইবে, উক্ত পুরুষ সেই পতিধনের অধিকারী 
হইবে না।২০ 

কিন্তু যে স্ত্রী পুূজের সহিত পতিধন লইয়া অশ্ব 

পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং তাহার পতির কিছু 
খণ থাকে, তাহা হইলে আশ্রয়দাতা পুরুষ সেই দ্্রীর 
পূর্বপতিকৃত খণ পরিশোধ করিবে, অন্যথা অর্থাদির 
সহিত সেই নারীকে ত্যাগ করিবে ।২১ 

নির্ধন অপুজ্রক মৃতব্যন্তির স্ত্রীতে যে ব্যক্তি উপগত 
হইবে, সেই ব্যক্তি উক্ত নারীর পূর্বভর্তার খণভাগী 
হইবে, যেহেতু এ শ্্রীই তাহার ধনস্বরূপ ।২২ 

(ড) খণং বোচুঃ সভজতে তদেতদ্য ধনং স্মৃতম্। 



নাঁরদ-প্যৃতি 

অন্তিম! (ক) স্বৈরিণীনাং ষ1! উত্তম1 চ পুনভূবাম্(খ)। 
খণং তয়োঃ পতিকৃতং দগ্াদ্ যন্ডে সমশ্খুতে (গ) ॥২৪ 
ভার্যা নুষা চ তৃত্যা চ ভাধ্যায়াশ্চ পরিগ্রহঃ। 
এতাবস্তিণং দেয়ং ভূমিং যশ্চোপজীবতি *॥২৫ 

সত্ীকৃতান্ প্রমাণানি কার্ধ্যাণ্যানুর্মনীষিণঃ (ঘ্)। 
বিশেষতো গৃহ-ক্ষেত্র-দানাধমন-বিক্রয়াঃ ॥২৬ 
এতান্যেব প্রমাণানি ভর্তা যদ্যনুমন্তে | 

শপ শেপ শো আপদ ক তাপ লি পাপ জপ 

(খণ রাখিয়া স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার পত্বী 
এবং নাবালক পুজ্র থাকিতেও অসহায় দেখিয়। 

জ্ভাতিরা যদি বলপূর্বক তাহার ধন গ্রহণ করে, এবং 
তখন যদি সেই নিধন-ন্ত্রী পুক্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য- 
পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে পুক্র নির্ধন 
এবং একাকী হইবে। এইরূপ অবস্থায় বিচারকেরা 

ধণদাঁতীর অভিযোগে প্রাপ্য ধন কাহার নিকট হইতে 

লইবে-_ইহা এই শ্নোকে প্রদশিত হইতেছে ।) 

অসহায়বৌধে বলপুর্বক ধনহবরণকা রী, স্ত্রীহরণকাঁরী এবং 
পুল--ইহাদের মধ্যে যে ধন লইয়াছে, সেই ব্যক্তিকে 
ধণ দিতে হইবে । জ্পীহরণকাঁরী ও ধনহরণকারী- এই 

উভয়েই না থাকিলে পুত্র খণ পরিশোধ করিবে। 
এইরূপ ধনগ্রাহী ও পুত্র না থাকিলে স্ত্রীকে যিনি 
রাখিয়াছেন_-তিনিই খণশোধ করিবেন। কারণ, 

পত্বীই মৃতব্যক্তির ধন ।২৩ 

ন্বৈরিণী ( বনুপুরুষগামিনী ) স্ত্রীর (১২ অধ্যায়ের 
৪৯ হইতে ৫২ শ্লোক দ্রব্য ) ভেদ চারি প্রকীর। এ 
চারপ্রকারের মধ্যে শেষোক্ত শ্বরিণী এবং পুনর্ভৃ স্ত্রীর 
(১২ অধায়ের ৪৬ হইতে ৪৮ শ্লোক প্রফ্টব্য ) ভেদ 

তিনপ্রকারের মধ্যে যে গ্রথমা- এই উভয়ের পতিকৃত 
খণ এ নারীদ্ধয়ের উপভোগকারী পুরুষগণ দিবে ।২৪ 

পত্ী, পুশ্রবধূ, বেতন লইয়! কাধ্য করে যে এমন 
পিসি পপ পাপ পর সপ ৯. 

* গ্রন্থাম্তরে অধোলিখিত ক্লোকটি ২৫নং শ্লোফের পর দেখা যায়, 

বিভক্ত ভ্রাতরে| যে সঃ পৃথগ দার-ক্রিয়-ধনাঃ। 

যে! হুপুত্রো। মৃতন্তেষাঁৎ ততৎপত্ধী তৎসমশ্নুতে ॥ 

পাঠাস্তর £--(ক) উত্তম) (খ) পুনর্ভা মুত্তমাতথা 
(গ) উপাশ্রতে, (ঘ) কার্য্যাণাহরনাপদি 

হও 

পুত্রঃ পত্যুরভাবে চ রাজা চ পতি-পুত্রযোঃ ॥২৭ 
ভত্রণ গ্রীতেন ঘদ্দতং জ্িয়ৈ তস্মিন্ সবৃতেহপি তৎ 
সা যথাকামমন্ীয়াদ্দ্যাদ্ বা স্থাবরাদূতে ॥২৮ 
তথ! দাসকৃতং কাধ্যমকৃতং পরিচক্ষতে | 

অন্যত্র স্বামিসন্দেশাম দানঃ প্রভূরাত্মনঃ ॥২৯ 

পুত্রেণাপি কৃতং কার্ধ্যং বহু স্যাদচ্ছন্দতঃ পিতৃঃ। 
তদপ্যকৃতমেবাহুর্দাসঃ পুত্রশ্চ তশুসমৌ ($) ॥৩০ 

ভৃত্য ব! দাসী, পত্রীর আশ্রিত ব্যন্তি, অথবা তাহাদের 

পরিবারভুক্ত কাহারও ভূমি অবলম্বনে সংসারযাত্রা 
নির্বাহকারী-এই সকলের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি 
পরিবারবর্গের পোষণাদির জন্য যে খণ করে, সে-ই 
তাহা শোধ করিবে ।২৫ 

ধনভেদধ। 

নারী যে স্থলে ধনের অধিকাঁরিণী হইবেন, সেই স্থলে 
তাহার কৃত কাধ্যসকল বিশেষতঃ গুহক্ষেরাদি স্থাবর- 
সম্পত্তির দান, বন্ধক ও বিক্রয় অপ্রমাণ হছইবে--ইহা 
মনীধিগণ বলিয়াছেন ।২৬ 

কিন্তু সমীর অন্ুমোদনে হইলে উক্ত ভূমি-গ্রহাদির 
দান, বন্ধক ও বিক্রয় প্রমাণসিদ্ধ হইবে । পতির অভাবে 
পুত্রের অন্মতিতেও বিক্রয়াদি করিতে পারিবে। পতি 

ও পুত্রের অভাবে রাজার অনুমতিতেও নারী এ দানাদি 
করিলে প্রমাণসিদ্ধ হইবে ।২৭ 

স্বামী প্রীত হইয়া স্ত্রীকে যাহা দিয়াছেন, স্বামীর 

মৃত্যুর পর পত্বী নিজ ইচ্ছান্ুসারে তাহার ভোগ বা দান- 
বিক্রয়াদি করিতে পারিবে ; কিন্তু স্বামীপ্রদত্ত ভূমি-গৃহাদি 
স্থাবর-সম্পত্তির দান-বিক্রয়াদি করিতে পারিবে না ২৮ 

যেরূপ স্বামীর অনুমতি বিন! ভ্রাকৃত দান-বিক্রয়ার্দি- 

কার্য সিদ্ধ হয় না সেইরূপ স্বামীর অনুমতি না থাকিলে 
ভূতাকৃত কর্মও অকৃত অর্থাৎ না-করাঁর মত হইবে-- 
ইহা বলিয়াছেন, কারণ এ দাসের বা ভূত্যেরও নিজের 
উপর প্রভৃত্ব নাই ।২৯ 
পিতার অনুমতি বিনা পুত্র যে কার্ধ্য করে, তাহাও 

(ড) তো সমৌ, 



২৪ া্যশান্ী 

অপ্রাপ্তব্যবহারশ্চে স্বতন্ত্রোহপি হি নর্ণভাক (ক)। 

স্বাতন্ত্র্যং হি স্মৃতং জ্যেষ্ঠে জ্যৈষ্ঠং গুণবয়ঃ কৃতম্ ॥৩১ 

্রয়ঃ স্বতন্ত্রা লোকেহন্মিন্ বর্ণানাং স্বে গৃহে গৃহী ॥৩২ 
অস্বতন্ত্রাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ স্বতন্ত্র পৃথিবীপতিঃ | 
অস্বতন্ত্রঃ প্মৃতঃ শিষ্ঠ আচার্য তু স্বতন্ত্রতা ॥৩৩ 

অন্বতন্ত্রাঃ জ্রিয়ঃ পুত্রা দাপাদিশ্চ পরিগ্রহঃ (খ)। 

স্বতন্্রস্তত্র তু গৃহী যস্ত যু স্থান ক্রমাগতম্ (গ) ॥৩৪ 

গর্ভস্থসদূশো জ্ঞেয় অস্টমাদ্ বসরাচ্ছিশুঃ | 

অকৃত অর্থাৎ অসিদ্ধের মধ্যে গণ্য হহবে--ইহা মুনিগণ 
বলিয়াছেন; যেহেতু পুত্র ও ভৃত্য তদ্বিষয়ে উভয়ে 

তুল্য ।৩০ 

স্বাধীন হুইয়াও ব্যবহার করিবার যোগ্যতা না আসা 

পর্যন্ত অর্থাৎ ষোঁড়শবর্ষ বয়স্ক না হওয়া পর্ধান্ত কোন 

বাক্তি খণের আদান-প্রদানকাধ্য করিতে পারিবে না। 

এ সকল কার্যে জ্যেষ্ঠেরই স্বাতত্ত্য অথাৎ স্বাধীনতা 
থাঁকে, যেহেতু গুণ ও বয়স জোষ্টের সম্পদ ।৩১ 

এই ভুলোকে তিনজন হইলেন স্বতন্ত্র অথাৎ 
স্বাধীন, প্রথম-_রাঁজা, দ্বিতীয়-উপনয়ন-সংস্কীরের পর 

যিনি বেদের উপদেশ দেন এইরূপ আচাধ্য এবং 

তৃতীয়-_ সকল বর্ণের নিজ নিজ গুহের যিনি 
গৃহস্বামী ।৩২ 

প্রজাগণ সকলে অন্বতন্ত্র অথণীত স্বাধীন নহেন, কিন্তু 
রাজা হইলেন স্বাধীন। যে শিষ্য, সেও অস্বাধীন; 

কিন্তু আচার্য্যের স্বতন্ত্রতা আছে ।৩৩ 

সত্ী, পুত্র ও দাস প্রভৃতি পরিবারবর্গ স্বাধীন নহে। 
কিন্তু কুলক্রমাগত অধিকার-সূত্রে যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, 

সেই ধনে ধনী গুহস্বামী স্বতন্ত্র অর্থাত স্বাধীন ।৩৪ 
অফ্টমবর্ষ বয়স পর্যন্ত শিশুকে গর্ভস্থ-সদৃশ অর্থাৎ 

জণতুল্য জানিবে আর ষোড়শবর্ষ পর্ধান্ত বয়স্ক বালককে 

পোগগ্ড বলিয়া জানিবে ।৩৫ ৮ 
পেশ পিসী | আলাপন স্পিন 

পাঠীস্তর £_কে) ন চর্ণভাক্, 
(গ) যস্ত ম্তাৎ তত ব্রমাগতম্, 

থে) দ্বাসাশ্চ সপরিগ্রহাং 

বাল আ ষোড়শাদ্ বর্ধাৎ পোগণ্ড ইতি শম্তাতে ॥৩৫ 

পরতো ব্যবহারজ্ঞঃ স্বতন্ত্রঃ পিতরে। বিনা | 
জীবতোরম্বতন্ত্রঃ (ঘ) স্যাজ্জরয়াপি সমন্থিতঃ ॥৩৬ 

তয়োরপি পিতা শ্রেয়োবীজ প্রাধান্যদর্শনা | 
অভাবে বীজিনো মাতা তদভাবে তু পুর্বজঃ ॥৩৭ 
স্বতন্্রাঃ সর্ব এবৈতে পরতন্ত্েষু সর্বদ!। 
অনুশিষৌ৷ বিসর্গে চ বিক্রয়ে চেশ্বরা মতাঃ ৩৮ 

যদ্বালঃ কুরুতে কাধ্যমস্বতন্ত্স্তথৈব চ। 
অকৃতং তদিতি প্রান্ধর্মশান্জ্রবিদো জনাঃ (উ) ॥৩৯ 

যোড়শ-বর্ষ-বয়ংক্রম অতিক্রীস্ত হইলে ব্যবহারজ্ঞ 
অথাৎ আয্মব্যয়াদি পরিদর্শনপূর্বক অভিযোগাদি কাধ্য 
করিতে অধিকারী হয়। পিতামাতা না থাকিলে 
মকল ব্যক্তি স্বাধীনভাবে কাধ্য করিতে পারিবে। 
কিন্তু পিতা-মাতা জীবিত থাকিলে পুত্র বৃদ্ধ হইলেও 
স্বাধীনভাবে কাঁধ্য করিতে পারিবে না অর্থাৎ 

পিতা-মাতার অনুমতি লইয়া তাহাকে সকল কার্যয 
করিতে হইবে ।৩৬ 

এই যে পিতা-মাতার প্রাধান্য দেখা যাইতেছে, 
তন্মধ্যে বীজের প্রীধান্ আছে বলিয়া পিতা প্রধান 
অর্থাৎ স্বতন্ত্র; পিতার অভাবে মাতার প্রাধান্য । 
এইরূপ মাতার 'অভাবে জোন্টভ্রাতার প্রাধান্য বুঝিতে 
হইবে ।৩৭ 

পূর্বে যে সকল ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র বলিয়। নিদিষ্ট করা 
হইল, তীহার। সকল সময়ে নিজ নিজ অধীনস্থ পরিবার- 
বর্গের বিষয়ে অনুশাসন অর্থাৎ আদেশ-উপদেশাদিতে, 
ত্যাগে অর্থাৎ দানে এবং বিক্রয়ে প্রভু হুন__ইহা' 
সর্ববাদীসশ্মত 1৩৮ 

যোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম হইবার পুর্বে বালক যে সকল 
কাঁধ্য করিবে, আর অস্বতন্রগণ যে সকল কাধ্য করিবে, 
তাহ৷ অকৃত অর্থাৎ না করার মধ্যেই গণ্য হইবে ইহা 
ধর্মশান্ত্রজ্ঞগণ বলিয়াছেন ।৩৯ 

(ঘ) জীবতোগ্্যন্বতন্ত্র ডে) শাস্ে শান্ত্রবিধে। অনাঃ, 



নীরপ-স্মৃতিঃ ২৫ 

স্বতন্ত্রোহপি হি যু কার্য কুর্ধ্যাদ প্রকৃতিং গতঃ। 
অকৃতং তদপি প্রানথু (ক) রম্বাতন্তযস্থয হেভুতঃ ॥৪০ 

কাম-ক্রোধাভিভূতার্ভ-ভয়-ব্যদনলীড়িতাঃ 
রাগ-দ্বেষপরীতাশ্চ জ্ঞেয়াস্তবপ্রকৃতিং গতাঃ ॥৪১ 

কুলে জ্যে্টস্তথ! শ্রেষ্ঠঃ প্রকুতিস্থশ্চ (খ) যো ভবেৎ, 
তৎ্কৃতং তু কৃতং প্রান্বান্বতন্ত্রকৃতং কুতম্ ॥৪২ 

ধনমূলাঃ ক্রিয়া; সর্বা যত্বুস্তৎমাধনে মতঃ। 

রক্ষণং বর্ধনং ভোগ ইতি তন্য বিধিঃ ক্রম ॥৪৩ 

এইরূপ নিজে স্বতন্ত্র হইলেও যদি প্রকৃতিস্থ না 

থাকেন, অর্থাৎ উন্মীদ অথব! বার্ধক্যজন্য বিপর্য্যস্তবুদ্ধি 
হন, তাহা হইলে তণকুত দানবিক্রয়াদি কার্য 
অকৃত অথ না করার মধ্যে পরিগণিত হইবে । কারণ, 

ইহাদের বিবেচনীসামর্থয না থাকায় বালকের ন্যাঁয় 
আন্বাতন্ত্য বলিয়া জাঁনিবে ।৪০ 

যাহারা কাম এবং ক্রোধের ঘ্ারা অভিভূত, রোগের 
দ্বার! শাক্রান্ত, ভয় বা বিপদের দ্বারা পীড়িত, বিষয়- 

ভোগে অত্যন্ত আসক্ত ও বিদ্বেষপূর্ণ, তাহারাও অপ্রকৃতস্থ 
বলিয়া জানিবে 18১ 

বংশে যেব্যক্তি গুণে ও বয়সে বড় বলিয়া জ্যেষ্ঠ 
হইয়াছেন, সণ্ব্যবহারাদির জন্য জনসমাঁজে সাধু বলিয়া 

যিনি প্রতিষ্ঠা অজ্ন করিয়াছেন, এবং ধীহার চিত্ত 
প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ ভয়াদি-বিহ্বল নহে, সেই ব্যক্তিরা 
যাহা করেন, তাহা যথাথ করা বলিয়া জানিবে এবং 

তাহ! সিদ্ধ হইবে। কিন্ত্ব যাহার নিজের স্বাধীনতা 

নাই, তাহার কৃতকর্ম না. করাই বুঝিবে অথাৎ অসিন্ধ 
হইবে ।৪২ 

ধর্মকাধ্যাদি সমস্য ক্রিয়া ধনব্যয়-সাধ্য বলিয়া তাহা 

ধনমূলক, অতএব ধনাগমের জন্য যত্ববান্ হওয়া কর্তব্য । 

এইহেতু ধনের রক্ষা, বাণিজ্যাদি দ্বারা তাহার বৃদ্ধি- 
সম্পাদন এবং তাহা দ্বারা এহিক ও পারলৌকিক সখের 
ভোগ-- ইহাই হইল ধনের ব্রিবিধ বিধি অর্থাত নির্দেশ ।৪৩ 

পূর্বোক্ত ধন ত্রিবিধ, যথা--শুরু, মিশ্িত ও কৃষ্ণ। 
পপ পারা 

পাঠাস্তর £__-ক) তদপারতমেবাু 

৪ 

(খ) প্রক্কতিস্স্ত গে) পার্বক--পা 

তঙ্পুনক্তিবিধং জ্বেয়ং শুক্ুং শবলমেব চ। 
কুষ্ণঞ্চ তন্ত বিজ্ঞেয়ঃ প্রভেদঃ সপ্তধা! পৃথক ॥8৪ 

শ্ুত-শৌর্য্য-তপঃ-কন্যা-শিশ্য-যাজ্যান্য়াগতম্ । 
ধনং সপ্তবিধং শুক্রমুদ্যোগন্তস্য তদ্ঘিধঃ ॥৪৫ 

কুলীদ-কৃষি-বাণিজ্য-গুক্ষ-শিল্পানুরত্তিভিঃ | 

কৃতোপকারাদাপ্তঞ্চ শবলং সমুদাহ্ৃতম্ ॥৪৬ 
উৎকোচ গে)-দ্যুত-দৌত্যাতি-প্রতিরূপক-দাহসৈঃ। 
ব্যাজেনোপাজিতং যচ্চ কৃষ্ণং হি তদুদাহৃতম্ (ঘ)॥৪৭ 

এই ব্রিবিধ ধনের প্রত্যেকের আবার সাতটি করিয়া 

ভেদ আছে ।8৪ 

(১) আত-_বিদ্ভালন্ধ ধন, (২) শৌধ্য-__পুরুষকার- 
লব্ধ ধন, (৩) তপঃ-ধর্মীচরণের দ্বারা লব্ধ ধন, (৪) 

কন্যা__বিবাহ দ্বারা লব্ধ ধন, (৫) শিষ্য-- ছাত্রের নিকট 

হইতে প্রাপ্ত ধন, (৬) যাজা--যজমানের কার্যের ছারা 

অজিত ধন, ও (৭) অম্বয়াগত অর্থাৎ উত্তরাধিকার- 

সূত্রে প্রাণ্ত ধন_-এই সাতপ্রকার ধন “শুরু ধন বলিয়া 

জানিবে । এই ধনগুলির আগমের উপায় শুচি ও 

শুদ্ধ বলিয়৷ ইহাকে শুরু অর্থাৎ শুদ্ধ বলে 19৫ 

(১) কুমীদ-__খণের স্থদ, (২) কৃষি--কুষিকার্ধ্য 
হারা প্রাণ্ত ধন, (৩) বাণিজ্য--বাণিজ্যলব ধন, 

(8) শুন্ক কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য তাহার পিতাকে 

যে ধন প্রভৃতি দেওয়! হয় এবং দাঁয়ভাগ-গ্রকরণোক্ত 

ঘুষ-স্বরূপ যে ধন, (৫) শিল্প_অলঙ্কার, চিত্র প্রভৃতি 

শিল্পকাধ্যের দ্বার। লব্ধ ধন, (৬) অনুবুত্তি-_মনস্তষ্টি সাধন 
দ্বারা লব্ধ ধন, (৭) কৃতোপকারাপ্ত--পূর্বকৃত উপকারের 

প্রতিদানম্বরূপ প্রাপ্ত ধন--ইহাদিগকে বল" অর্থাৎ 

মিঙ্রিত ধন বলিয়া জনিবে। এই ধনগুলি ত্রান্ধণের 

্ববৃত্তি-বহিডতি ধন বলিয়া ইহাতে কিছু কৃষ্ণতা আছে 

এবং ইহার কত ব্যতাও আছে । এই জগ্য ইহাকে শবল 
অর্থাশ মিশ্রিত ধন বলে 1৪৬ 

(১) উতকোচ-ঘুষ, (২) দ্যুত--পণ রাখিয়া পাশা" 
ক্রিয়া, (৩) দৌত্য-দূতকর্ম, (৪) আতি--পরপীডুন, 

ঘ) তত কৃষ্ং সমুদাহতং--পা 



২৬ 

তেন ক্রয়ো বিক্রয়শ্চ দানং গ্রইণমেব চ। 

বিবিধাশ্চ প্রবর্তান্তে (ক) ক্রিয়াঃ সম্ভোগ এব চ ॥৪৮ 

যথাবিধেন দ্রব্যেণ য কিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ | 
তথাবিধমবাপ্পোতি স ফলং প্রেত্য চেহ চ ॥৪৯ 

তৎ প্রুনদ্বণাদশবিধং প্রতিবর্ণাশ্রয়াৎ (খ) স্মৃতমূ। 
সাধারণং স্তাক্রিবিধং শেষং নববিধং বিছুঃ ॥৫ ০ 

ক্রমাগতং গ্রীতিদায়ঃ (গ) প্রাপ্তঞ্চ সহ ভাধ্যয় ৷ 

অবিশেষেণ বর্ণানাং সর্বেষাং ভ্রিবিধং শুভমূ (ঘ) ॥৫১ 

বৈশেষিকং ধনং জেয়ং ব্রাঙ্মণন্ত শুভং ব্রিধ! (উ)। 
প্রতিগ্রাহেণ যনল্লন্ধং (চ) যাজ্যতঃ শিষ্যতত্তথা ॥৫২ 

(৫) প্রতিরপক--চৌর্য্য, (৬) সাহস-দস্থ্যুতাদি ও ৰ 

আধ্যা-শাস্ 

ত্রিবিধং ক্ষত্রিয়স্তাপি শুদ্ধং ছে) বৈশেষিকং ধনমূ। 
করাদ্ যুদ্ধোপলবঞ্চ (জ) দগুশ্চ ব্যবহারতঃ ॥৫৩ 

বৈশেষিকং ধনং জ্ঞেয়ং বৈশ্বাস্তাপি ত্রিধা শুভম্। 
কৃষি গোরক্ষ-বাণিজ্যৈঃ শুর্র স্তৈষামনুগ্রহাৎ ক) ॥৫৪ 
সর্বেষামেব বর্ণানামেঘ ধর্ম্যো ধনাগমঃ | 

বিপর্য্যযাদধর্মযঃ স্তান্ন চেদাপদ্ গরীয়লী ॥৫৫ 
আপৎস্বনস্তর! বৃত্তি ব্রণহ্ষণন্ত বিধীয়তে। 
বৈশ্ঠাবৃত্তিস্ততশ্চোক্তা ন জঘন্যা কথঞ্চন ॥৫৬ 

ন কথঞ্চন কুর্বাত ব্রাহ্মণ কর্ম বার্ধলম্। 
রুষলঃ কর্ম ন ত্রাহ্গং পতনীযৌ হি তৌ তয়োঃ 1:৫৭ 

পূর্বে বর্ণবিশেষের পক্ষে যে নয়প্রকার ধন শুদ্ধ বলা 
(৭) ব্যাজোপাজিত --কপটতা,-এই সকল উপায় দ্বারা | হইয়াছে, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণের পক্ষে (১) প্রতিগ্রহলর 

লব্ধ ধন “কুষ* অর্থাৎ পাঁপময় ধন বলিয়া জানিবে। 

গুদ্ধিতত্বের দানপ্রকরণে এই শ্লে'কের ম্মার্ত রঘুনন্দনকৃত 
পাঠীস্তর হইতেছে-_ 

'পাশ্িক-দ্যুত-চৌধ্যাতি-গ্রতিরপক-সাহসৈঃ। 
ব্যাজোনোপাজিতং যদ য তণ কৃষ্ণ সমুদাহৃতম্* ॥4৭ 

ধন, (২) খত্বিককর্ম অর্থাৎ পৌরহিত্য কর্মলব্ধ ধন, (৩) 

গুরুদক্ষিণরূপে ছাত্রের নিকট হইতে লব্ধ ধন--এই 

তিনপ্রকার ধন শুদ্ধ অর্থাৎ ইহাই ব্রাক্ষণের পক্ষে বিশেষ 
বলিয়া জানিবে ।৫২ 

(১) প্রজার নিকট হইতে রাজার প্রাপ্য কর, 
উত্ত শুক্লাদি তিনপ্রকার ধনের দ্বারা যাগ, ক্রয়, | (২) যুদ্ধে জয়লন্ধ ধন ও (৩) বিচারকাধ্য হইতে দগুলব 

বিক্রয়, দান, প্রতিগ্রহ প্রভৃতি নানাবিধ কাধ্যসকল । ধন- এই তিনপ্রকার ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শুদ্ধ অর্থাত ইহাই 
সংঘটিত হইয়া থাকে এবং স্ভাবে বিষয়ের ভোগও 
হইয়া থাকে ।৪৮ 

উক্ত তিনপ্রকার দ্রব্যের মধ্যে যে বাক্তি যেরূপ দ্রব্য 

লইয়া! কর্ণ করে, সেই ব্যক্তি পরকালে ও ইহকালে 

সেইরূপ কললাভ করিয়। থাকে ।৭৯ 

প্রতি বর্ণকে আশ্রয় করিয়।৷ এই ধন পুনরায় দ্বাদশবিধ 

বলিয়া জানিবে। এ দ্বাদশপ্রকার ধনের মধ্যে তিন- 

প্রকার ধন প্রত্যেক বর্ণের শুদ্ধ। তদ্ভিন্ন নয়প্রকার 
ধন বিশেষ বিশেষ বর্ণের পক্ষে শুদ্ধ জানিবে 1৫০ 

(১) কুলক্রমীগত উত্তরাধিকারি-সূত্রে প্রাপ্ত ধন, (২) 

প্রীতি-প্রদস্তধন ও (৩) ভাধ্যার সহিত প্রাপ্ত ধন--এই 

ভ্রিবিধ ধন সকল বর্ণের পক্ষে সমানভাবে শুদ্ধ ধলিয়। 
জাঁনিবে 1৫১ 

পপ | ৯ পাস পপ শি শা সিসি আপা 

(খ) শ্রমনধ.  (গ) দায়ং 

(৬) ত্রিলক্ষণম (5) লব্ধ 

পাঠ্যত্তর কে) প্রযুজ্যন্তে 
থে) ধনম্ 

| তাঁহার পক্ষে বিশেষ 1৫৩ 

(১) কৃষিকর্ষলন্ধ ধন, (২) গো-রক্ষণাদি লব্ধ ধন ও 

(৩) বাঁণিজ্যলন্ধ ধন- এই তিন একার ধন বৈশ্টের 

পক্ষে শুদ্ধ অথাৎ বিশেষ । উক্ত বর্ণত্রয়ের অনুগ্রহে শুদ্র 

যে ধন লাভ করিয়া থাকে, সেই ধনই তাহার পক্ষে 
শুদ্ধ জাঁনিবে 1৫৪ 

এই ধনাগম সমস্ত বর্ণেরই ধর্মানুগত বলিয়া জানিবে। 

যদি অত্যন্ত আপৎকাল উপস্থিত ন! হয়, তাহা হইলে 
ইহার ব্যতিক্রমে যে ধনাগম হয়, তাহা ধর্মীনুগত 
হইবে না ।৫৫ 

আপদ্রতি 
ব্রা্ষণের আপত্কাল উপস্থিত হইলে অর্থাৎ স্থীয় 

প্রতিগ্রহাদি বৃত্তি দ্বারা সংসারযাত্রা-নির্বাহ না হইলে 

ছে) প্রান 
ঝে) 

(জ) যুদ্ধোপলব্ধং 



মারদ-স্মৃতিঃ 

উৎ্কুষ্টং চাঁপরুষ্টঞ্চ তয়োঃ কর্ম ন বিদ্াতে। 
মধ্যমে কর্মণী হিত্ব! সর্বসাধারণে হি তে ॥৫৮ 

আপদং ব্রাহ্মণস্তীত্ব ক্ষত্রবৃত্যজিতৈর্ধ নৈঃ (ক)। 
উৎস্যজে ক্ষত্ররৃতিং তাং কৃত্বা! পাবনমাত্মনঃ ॥৫৯ 
ত্তামেব তু যো৷ বৃত্তো ব্রাহ্ধণে! রমতে সদা (খ)। 
কাগুপৃষ্ঠম্চ্য,তো মার্গাদপাঙ্ক্রেয়ঃ প্রকীতিতঃ(গ)।৬ 
বৈশ্যাবৃত্যা। চাবিক্রেয়ং (ঘ) ব্রাহ্মণস্ত পয়ো দধি। 
ঘ্বতং মধু মধুচ্ছিষটং লাক্ষা-ক্ষার-রসাসবাঃ ॥৬১ 
মাংলৌদন-তিল-ক্ষৌম-সোম-পুষ্প-ফলোপলাঃ। 
মনুষ্য-বিষ-শন্ত্রান্দুলবণাপুপ-বীরুধঃ ॥৬২ 

ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করিবে; তাহাতেও 
অসম্ভব হইলে বৈশ্ববৃত্তিও অবলম্বন করিতে পারিবে, 
কিন্তু শূত্রবৃত্তি কদাঁপি গ্রহণ করিতে পারিবে নী।৫৬ 

ব্রাহ্মণ কদাঁপি শৃড্রের কর্তব্য-কর্ম করিবে না, এবং 
শৃদ্রও ব্রাহ্মণের কর্তব্য-কর্ণ করিবে না, কারণ, ব্রাহ্মণের 
পক্ষে শৃদ্রোচিত কর্ম ও শৃদ্রের পক্ষে ব্রাঙ্ধণৌচিত কর্ম 
পাঁতিত্যজনক 1৫৭ 

ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের যথাক্রমে বৈশ্যবৃত্তি এবং ক্ষত্রিয়বৃন্ধি 

ভিন্ন অপকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট বৃত্তি নাই অথণৎ ব্রাহ্মণের 

বৈশ্য-বুত্তি হইল নিকৃষ্ট বৃত্তি ও শুদ্রের ক্ষত্রিয়বৃত্তি হইল 
উৎকৃষ্ট বৃত্তি-ইহ1 ভিন্ন তাহাদের অন্য কোন বৃত্তি 

নাই। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবুত্তি ভিন্ন বলিবাঁর কারণ হইতেছে-_ 

এই দুই বৃত্তি সর্বসাধারণ অর্থাৎ সকল বর্ণ ই উহা গ্রহণ 

করিতে পারে। কিন্ত ব্রা্ধণ আপশুকালে ক্ষত্রিয়বুত্তির 

অবলম্বনে অজিত ধন দ্বারা আপদ উত্তীর্ণ হইবার পর 

উক্ত ক্ষত্রিয়বুত্তি অবলন্বণ্রে জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
তাহা পরিত্যাগ করিবেন ।৫৮-৫৯ 

ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়বুক্তিতে সর্বদ। অর্থাৎ শ্াপশুকাঁল 

না থাকিলেও রত থাকেন, তাহা হইলে সেই শঙ্জীবী 

ব্রা্ধণকে ব্রাঙ্গণোচিত পথ হইতে জঙষ্ট বলিয়া 
অপাওক্তেয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সহিত পড্ক্তিভৌজনের 
অধষোগ্য বলিয়৷ জানিবে ।৬* 

পাঠাস্কর ঃ__কে) ক্ষত্রবৃত্ত্যা ভূতে জনে (খ) রমতে ব্রাঙ্গণো রসাৎ। 
(গ) মার্গাৎ সোহপাও ক্তেয়ঃ প্রকীতিতঃ 

(ঘ) বৈশ্ববৃস্বাববিক্রেরং 

৭ 

চেল (উ)-কৌশেয়-চর্মাস্থি-কুতপৈকশফা মুদঃ। 
উদদশ্বিৎ-কেশ-পিণ্যাক-শাকাগ্ভোৌষধয়স্তথ| ॥৬৩ 
্রাঙ্মণস্য তু বিক্রেয়ং শুক্ষং দারু তৃণানি চ। 

গন্াদ্র ব্যেরকা-বেত্র-€) তুল-যুল-কুশাদূতে (ছ) ॥৬৪ 
স্বয়ং শীর্ণঞ্চ জে) বিদলং ফলানাং বদরেছুদে। 

রজ্ছুঃ কার্পামিকং সুত্রং তচ্চেদবিকৃতং ভবে ॥৬৫ 
অবক্তৌ৷ (ঝ) ভেষজম্তার্থে যজ্জহেতোস্তঘৈব চ। 
যগ্যবশ্থযং তু বিক্রেয়ান্তিলা ধান্যেণ তশুসমাঃ ॥৬৬ 

অবিক্রেয়াণি বিক্লীণন্ ত্রাহ্গণঃ প্রচ্যুতঃ পথঃ। 
মার্গে পুনরবস্থাপ্যে রাজ্ৰা দণ্ডেন ভূয়না ॥৬৭ 

আপশুকালে ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারাও সংসারযাত্রা-নিধাহ 

না হইলে ব্রাহ্মণ যদি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা 

হইলে নিম্নলিখিত বস্তগুলি তাহার পক্ষে বিক্রেয় 

নহে বলিয়া জানিবে। যথা দুগ্ধ, দধি, ঘ্বৃত, মধু, সোম, 

লাক্ষা (গালা) ক্ষার অর্থাৎ গুড়, সোডা প্রভৃতি, 

রস অর্থাৎ তৈল প্রভৃতি, মগ, মাংস, ওদন অর্থা ভাত, 
তিল, ক্ষৌম্য (বন্রবিশেষ ), সোম, পুষ্প, কল, 
পাষাণ, মনুষ্য, বিষ, শঙ্ত্র, জল, লবণ, পিষ্টক, গুল্মালতা, 

বস্ত্র, গরদ, তসর, চর্ণ, অস্ষি, কম্গল, যে পশুর খুর জোড়া 

সেই পশু অর্থাৎ অশ্ব, গর্দভাদি, মৃশ্পাত্রাদি, অর্ধভাগ- 

জলমিশ্রিত ঘোল, চাঁমর প্রভৃতি, খইল, শাক, আদা, 
যাহা ওষধি বলিয়া প্রসিদ্ধ অর্থাৎ ফল পাকিলে যে 

লতাদি মরিয়া যায়-_-এই সকল ।৬১-৬৩ 

বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে শুদ্ককান্ঠ 
ও তৃণ বিক্রেয়, কিন্তু যে তৃণ বা কান্ঠে গন্ধপ্রব্য হয় 
( যেমন বেণার মূল ইত্যাদি )-তাহা, এরকা অর্থাৎ তৃণ- 
বিশেষ এবং আফুর্বেদে যাহা গুন্দ্রমূলা, শিশ্াপ্ুন্দ্রা ও 
শরী বলিয়া খ্যাত, বেত্র, তুলা, মূল ও কুশ--এই সকল 
বিক্রেয় নহে ।৬৪ 

স্বয়ং পতিত ফল, বিদল অর্থাৎ মুগ-মাঁসকলাই প্রভৃতি 

ভাঙ্গ। ডাল, ফলসমুহের মধ্যে বদর ও ইন্গুদ (এই দুইটি 

ডে) নীল 

(ছ) তুষাদূতে 

চে) গন্ধপ্রব্যৈরকালেয 

(জ) গ্বয়ং বিদীর্ণ যে) অশকে৭ 



চর 

প্রমাণানি প্রমাণস্থৈঃ পরিকল্প্যানি কে) যতুৃতঃ | 
সীদস্তি হি (খ) প্রমেয়াণি (গ) 

প্রমাণৈরব্যবস্থিতৈঃ ॥৬৮ 
লিখিতং সাক্ষিণে! ভুক্তিঃ প্রমাণং ত্রিবিধং স্মৃতয্। 
ধনস্বাকরণে যেন ধনী ধনমবাপু,য়া (ঘ) ॥৬৯ 
নাকরিধ্যদ্ যদি শর্ট! লিখিতং চক্ষুরুভ্রমম্ | 
তত্রেরমস্থ লোকস্ত নাভবিষ্যচ্ছভা গতিঃ 1৭০ 

ফলের বিশেষভাবে উল্লেখ থাকায় উহ স্বয়ং পতিত 

না হইলেও বিক্রেয়-ইহাই বুঝাইতেছে ) রজ্ভ, 
অবিকৃত অর্থাত বর্ণাম্তরহীন কার্পাস-সূত্র_ এই সকল দ্রব্য 

ব্রা্ধণের পক্ষে বিক্রেয়। ( এই স্থলে মিতাক্ষরায় অর্থাৎ 

যাজ্বহ্থ্য-সংহিতার টীকায় ভিন্নরূপে নারদ-বচনের উল্লেখ 

দেখা যায়, যথ।_“ন্বয়ং শীর্ণানি পর্ণানি ফলানাং 

বদরেঙ্গুদে । ইহার অর্থ--স্বয়ং পতিত জীর্ণপত্রসকল, 

ফলের মধ্যে বদর (কুল) ও ইঙ্ুদফল ব্রাঙ্ষণের পক্ষে 

বিক্রয় )। পূর্বে যে (৬২ শ্লৌকে ) ব্রাহ্মণের পক্ষে তিল 
অবিক্রেয়-ইহা দেখান হইয়াছে, তাহা সাধারণভাবে 

বুঝিতে হইবে। কারণ, তিলবিক্রয় ছাড়া যেখানে অন্য 

উপায় নাই, সেইরূপ অশক্ত-পক্ষে, ওষধের জন্য বা 

যক্ঞানুষ্ঠানের জন্য যদি তিল অবশ্য বিক্রয় করিতে হয়, 
তাহা হইলে তিলের সমান ধান্য লইয়া অর্থাৎ তিলের 

পরিমাণ ধান্ঠ পরিবর্তনের দ্বারা তিল বিক্রয় করা চলিবে, 

কিন্ত কোন অথণাদি মুল্য লইয়। তিল বিক্রয় করা চলিবে 
না! ।৬৫-৬৬ 

ব্রাহ্মণের পক্ষে যাহা অবিক্রেয়--সেই সকল দ্রব্য 

যদি ব্রাহ্মণ বিক্রয় করে, তাহা হইলে সেই ব্রীহ্গণ কর্তব্য 

পথ হইতে বিচ্যুত হইবে এবং সেই সময় রাজা উক্ত 

ব্রাহ্মণকে গুরু-দণ্ড দান করিয়া ব্রা্ধণোচিত কর্তব্যমার্গে 

পুনরায় তাহাকে স্থাপন করিবেন ৬৭ 
প্রমাণভ্দে 

ধাহারা প্রমাণের দ্বারা জয়-পরাজয়াদি নির্ণয় করিয়া 

থাকেন অর্থাৎ রাজা, বিচারসভার সভ্যগণ এবং বিচারক- 

পাঠাস্তর £-কে) পরিপাল্যানি থে) সীঘস্তি উ 
(গ) প্রমাণানি (ঘ্) ধনী ধনযুপাঙ্গতে 

আর্যা-ান 
দেশ-কাল-ফল-দ্রব্যপ্রমাণাবধিনিশ্চয়ে | 

সর্বসন্দেহবিচ্ছে্দি লিখিতং চক্ষুরুত্তমম্ ॥৭১ 

গৃহীত্বাপি স্থলে দ্রব্যং যোইপন্ুবিতুমিচ্ছতি . 

স্থাপিতঃ সাক্ষিভির্মার্গে স ছুঃসাধ্যোহপি সাধ্যতে ॥৭২ 

লিখিতং স্যাদ্ বছুচ্ছিন্রং সাক্ষিণো! নাজরামরাঃ। 

তুক্তিত্নর্ঘসংবন্ধা সম্ততৈবার্থসাধকী ॥৭৩ 

তদেতভ্রিবিধং জ্ঞেয়ং প্রমাণায় ন নাধিতম্। 

গণ, তীহারা বিচারের জন্য বাদী কিংবা প্রতিবাদী কর্তৃক 
উপস্থাপিত প্রমাঁণ অর্থাৎ যাহার দ্বারা অভিযোগের 

সত্যাসত্য নির্ণাত হয়_ তাহা যত্বের সহিত স্থির করিয়া 
লইবেন। কারণ, প্রমাণ স্থির না হইলে এবং সেই 
অস্থির প্রমাণ দ্বারা বিচার করিলে প্রমীণসাধ্য বিষয়টির 

প্রকৃত নির্ণয় হয় না বলিয়] উহা নষ্ট হইবে 1৬৮ 

উক্ত প্রমাণ হইল তিনগ্রকাঁর, যথা--( ১) লিখিত 

অর্থাৎ দলিল, (২) সাক্ষী ও (৩) ভোগ অর্থাৎ দখলী- 

স্বত্ব । উত্তমণ এই প্রমাণত্রয়ের সামর্থ অধমর্ণের নিকট 

হইতে গৃহীত ধন ফেরত পাঁয়।৬৯ 

বিশ্বঅষ্টা ভগবান যদি অতীতদর্শনের চক্ষুঃস্বূপ 

এই 'লেখা" অর্থাৎ অক্ষরস্ষি না করিতেন, তাহা হইলে 

জগতের এই গতি অর্থাৎ নিখিলতত্বসমূহের নির্ণয়োপায় 
শুভ হইতে পারিত না (৮০ 

দেশ, কাল, দ্রব্য, প্রমাণ ও সীমার নিশ্চয় করিতে 

“লিপি*ই সমস্ত সন্দেহ-ভগ্তক উৎকৃষ্ট চক্ষুঃন্থরূপ অর্থাৎ 
প্রকুষ্ণ প্রমাণ |৭১ 

যে ব্যক্তি কোন স্থানে দ্রব্য গ্রহণ করিয়াও তাহার 

অপলাঁপ করিতে ইচ্ছা! করে, সাক্ষিগণ সেই ব্যক্তিকে 

সত্যপথে উপস্থাপিত করিয়া অসাধ্যের সাধন করিয়া 

থাকে 1৭২ 

লিখিত অর্থাৎ দলিলের মধ্যে বু ভ্রমাদি দোষ 

থাকিতে পারে, সাক্ষিসকলও অজর এবং অমর হয় না। 

সেইজন্য ধারাবাহিকরূপে ভোগ অর্থাৎ দখল দলিস বা 

সাক্ষিগণের ন্যায় ধ্বংসশীল পাধিব বস্তু নহে বলিয়া উহা 

সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত প্রমাণ ।৭৩ 

যেস্থলে ধনীর ধন সন্দেহাম্পদ হইবে অর্থাৎ খণ 



নারদ-স্মৃতিঃ 
সন্দেহমাগতমপি ধনী ধনমবাগ্র,য়া ॥৭৪ 
লিখিতং বলবঙ্সিত্যং জীবস্তশ্চৈব (ক) পাক্ষিণঃ | 
কালাতিহরণাদ্ ভূক্তিরিতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ খে) ॥৭৫ 

ত্রিবিধন্াস্ত দৃষ্টস্ত প্রমাণন্ত যথাক্রমম্। 
পুর্বং পুর্বং গুরু জ্ঞেয়ং ভূক্তিস্তেভ্যে৷ (গ) 

গরীয়সী ॥৭৬ 
বিছ্যমানেহপি লিখিতে জীবতুস্বপি হি সাক্ষিষু 
বিশেষতঃ স্থাবরাণাং যন্ন ভূক্তঃ ন তৎ স্থিরম্ ॥৭৭ 

০ 

দেওয়া হুইয়াছে কিনা এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইবে, 
সেইস্থলে উক্ত ধন অপ্রমাঁণ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ধনী 
তাহা পাইবে ন।। এইরূপ সম্ভবনা-স্থলে উক্ত তিন 

প্রকার অর্থাৎ খণপত্র ( দলিল ), সাক্ষী বা ধারাবাহিক- 
ভাবে ভোগের মধ্যে যে কোন একটি প্রমাণের ছার! এ 
ধন প্রমাণিত হইলে ধনী তাহার ধন ফিরিয়া পাইবে। 

সেইজন্য এই তিনপ্রকাঁর প্রমাণই প্রমাণ বলিয়া গ্রীন 
জাঁনিবে ।৭৪ 

লিখিত অর্থাৎ দলিল-পর্রে সকল সময়ে প্রকৃষ্ট 

প্রমীণরূপে গণ্য হইবে এবং তাহার পরে জীবিত সাক্ষীর 

প্রমীণ প্রমীণরূপে গণ্য হইবে । আর বভুকাল ভোগের 

দ্বারা যে প্রমাণ, তাহীও বলব প্রমাণরূপে গণ্য হইবে-_- 

ইহা শাস্সিদ্ধান্ত ।৭৫ 

এই যে তিনপ্রকার প্রমীণ প্রদশিত হইল, ইহাদের 

ক্রমানুসারে পর পর অপেক্ষা পূর্ব পুর্ব প্রমাণের প্রাধান্য 

হইবে। কিন্ক্ব সকল প্রমাণ হইতে স্থলবিশেষে ভোগ অর্থা 

দখলই প্রবল প্রমীণ--ইহা জানিবে। পূর্ব পূর্ব প্রমাণের 
প্রীধান্ত বলিয়া পরিশেষে উক্ত ভোগরূপ প্রমাণের অধিক 
প্রামাণ্য বলায় দলিলপত্র থাকিলেও এবং সাক্ষিসকল 

জীবিত থাকিলেও বিশেষতঃ যে স্থাবর-বস্ত স্বীয় দখলে 
নাই, তাহ] যে তাহার ইহ স্থির হইবে না।৭৬-৭৭ 

যে ব্যক্তি নিজের বস্ত্র অন্যে ভোগ করিলেও মুঢ়তা- 
বশতঃ তাঁহ। উপেক্ষা! করিয়া চলে, সেই ব্যক্তির জীবিতা- 

পাঠাস্তর £_ কে) জীবস্তত্বেষ (খে) শান্তরেযু নিশ্চয়ঃ 
(গ) €ঘ) ম্বকান্ 

৪) 

ভূজ্যমানান্ পরৈরর্ধান্ যঃ স্বযৌট্যাহুপেক্ষতে । 
সমক্ষং জীবতোহপ্যন্ত তান্ ভূক্তিঃ 

কূরুতে বশে (ঘ) ॥৭৮ 
য কিঞ্চিদ্দশ বর্ধাণি সন্গিধো প্রেক্ষতে ধনী | 
ভুজ্যমানং পরৈস্তষ্ীং ন স তল্পরুমর্থতি % ॥৭৯ 
অজড় (উ) শ্চেদপোগণ্ডো বিষে চাস্ত ভূজ্যতে | 
ভগ্রং (চ) তদ্ব্যবহাবেণ ভোক্তা তদ্ধনমর্তি 1৮০ 
আধিঃ লীমা বালপধনং নিক্ষেপোপনিধী ছে) সি; | 
রাজন্বং শ্রোত্রিযদ্রবং ন ভোগেন প্রণশ্যতি (জ) ॥৮১ 

বস্থাতেই তাহার সমক্ষে এ অন্যের ভোগ অর্থাৎ দখল 
সেই দখলকা'রীর স্বত্ব সম্পাদন করে 1৭৮ 

পূর্ব শ্লৌোকে যে দেখান হইল-_ ভোগের দ্বারা পূর্ব 
স্বামীর স্বত্বরকে নষ্ট করিয়া দখলকারীর স্বত্বের কারণ 
হয়, তাহা কতদিনে হইবে-_ ইহা! দেখাইতেছেন। যে 
স্থলে ধনী নিকটে থাকিয়াও স্বীয় স্থাবরাদি বস্তু 
দুশবসরকাল অপরে ভোগ করিতেছে দেখিয়াও চুপ 

করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহার প্রতিবাদ না করে, সেই 

স্থলে উক্ত যে কোন বস্তুই হউক না কেন, তাহা 

দখলকারীর হইবে এবং ধনী আর তাহা পাইবে 
না ।৭৯ 

যে ধনী প্রাপ্তবয়স্ক এবং দীর্ঘকালীন রোগাদির জন্য 

বিকলান্তঃকরণ নহে, বোবা, অন্ধ ও বধির বলিয়া জড় 

নহে-__ এইরূপ অবস্থায় তাহার বস্ত্র যদি অপরে তাহার 

সমক্ষে দশবর্কাঁল পধ্যন্তু ভোগ করে এবং পরে 

রাজদ্বারে অভিযোগ করিলেও যদি সেই ধনী পরাজিত 

হয়, তখন উক্ত দখলকারী এ ধন পাইবে 1৮০ 

এই যে ভোগের ছাঁর] পূর্বস্বামীর শ্ব-স্বত্বের নাশ এবং 

ভোগকারীর স্ব-পরত্বের জননের কথা বলা হইল, তাহাঁও 

দ্রব্যবিশেষে স্বত্বনীশ হইবে না, যথা--বন্ধবীদ্রব্য, সীমা, 

|উ। অজল (5) তৃক্তং (ছ) নিক্ষেপোপ নিধিঃ 

(জা) রাজস্ব শ্রোত্রিয়স্থঞ্চ নোপভোগেন জীর্য্যতি 

* উপেক্ষাৎ কুর্বতস্তস্ত তুষ্ঠীন্ভৃতশ্য তিষ্ঠতঠ ৷ 

কালেহতিপনে পূর্বোঞ্ধে। ব্যবহারে! ন বিদ্ধতে--পা 

৭৯মং শ্লোফের পর গ্রন্থবিশেষে এই ল্লোক অতিরিক্ত দেখা যায় 



টি আর্ব্য-শা 

প্রত্যক্ষপরিভোগাত্ত, কে) স্বামিনো দ্বিদশাঃ সমাঃ। 

আধ্যাদীন্যপি জীর্ধ্যন্তে ভ্্রী-নরেন্দ্রধনাদূতে ॥৮২ 
্ত্রীধনঞ্চ নরেন্দ্রাণাং ন কথঞ্চন জীর্য্যতে (খ)। 
অনাগমং ভূজ্যমানং বশুসরাণাং শতৈরপি ॥৮৩ 
সম্ভোগে! দৃশ্যতে ঘত্র (গ) ন দৃশ্যে তাগমঃ কচি 
আগমঃ কারণং তত্র ন ভোগন্তত্র কারণম্ ॥৮৪ 

আগমেন বিশুদ্ধেন ভোগো যাতি প্রমাণতাম্ | 

অবিশুদ্ধাগমো ভোগঃ প্রামাণ্যং নৈব গচ্ছতি ॥৮৫ 

ভোগং কেবলতো৷ যস্তু কীতয়েন্লাগমং কচি । 

ভোগ-চ্ছলাপদেশেন স বিজ্ঞেয়ন্ত্র তক্করঃ ॥৮৬ 

নাবালকের ধন, গচ্ছিত বস্তু, গচ্ছিত স্ত্রী, রাজার ভূমি 

এবং বেদ-বেদাস্তশান্ত্রচ্ল ও ব্রাহ্গণোচিত ষট্কর্ম-পরায়ণ 

ত্রাঞ্ধণের গবাদি ধন-_ইহা ভোগ করিলেও ভোঁগকারীর 

হইবে ন1।৮১ 

কিন্ত যদি এ বন্ধকীপ্রব্যাদি তাহার মালিকগণের 

সমক্ষে কুড়ি বৎসর পধ্যস্ত ভোগ করে, তাহা হইলে 
এ ভোগ্বার' পুর্বশ্বামীর স্বত্ব নষ্ট হইবে এবং তাহাতে 
ভোগকারীর স্বত্ব জম্মিবে, কিন্তু গচ্ছিত স্ত্রী ও রাজার 

ভূমি ভোগ করিলেও ভোগকারীর হইবে না।৮২ 
স্্রী'ন অর্থাৎ যে ধনে শ্্রীলৌকের স্বেচ্ছায় দাঁন- 

ভোগাঁদি করার অধিকার আছে-_-তাহাতে এবং রাজার 

ধনে দানাঁদিসূচক যদি কোন দলিলপত্র না থাকে, তাহা 
হইলে বনুশতবর্ষও কোনরূপ ভোগাদিতে উক্ত ধনে 
তাহাদের স্বত্ব ন্ট হইবে না।৮৩ 

যে স্থলে দখল দেখা যায় কিন্তু তাহার দলিল দেখা 

যায় না, সেই স্থলে এ ভোগের মূলে দলিলই কারণ-_ 

এঁ ভোগ কারণ নহে ।৮৪ 

দোষরহিত দলিলের সহিত ভোগই ভোগকারীর 

স্বত্বের প্রমাণ হইবে, আর দৌষছুষ্ট দলিলের বলে যে 

ভোগ, তাহ] প্রমাণরূপে গণ্য হইবে না 1৮৫ 

ষে ব্যক্তি কেবল “আমি ইহা ভোগ করিতেছি 

পাঠাত্তর ঃ--(ক) প্রত্যক্ষপরিভোগাচ্ 
(গ) নির্ভোগে। যত্র দৃশ্তেত 

(খ। জীর্য্যতি 

অনাগমং তু যো ভূঙ্ক্তে বহুম্তব্দশতান্যপি | 

চৌরদগ্ডেন তং পাপং দণ্ুয়ে পৃথিবীপতিঃ ॥৮৭ 
ভুজ্যতেহনাগমং যত, ন তন্তোগপদং নয়েও (ঘ্)। 
প্রেতে তু ভোক্তরি ধনং যাতি তদ্বংশ- 

ভোগ্যতাম্ ॥৮৮ 

স্মার্তে কালে ক্রিয়! ভূক্তেঃ সাগমা ভূক্তিরিষ্যতে | 
অন্মার্তে লিখিতাভাবে ক্রমাজিপুরুষাগতা ॥৮৯ 
আহতৈর্বাভিযুক্তঃ স্যান্নার্থানামুদ্ধরেৎ পদম্ (উ)। 
ভূক্তিরেব বিশুদ্ধিঃ স্তা€ প্রাপ্তা যা (6) পিতৃতঃ 

ক্রমাৎ ॥৯০ 

সুতরাং ইহা আমার' এই কথা বলিয়া থাকে কিন্তু 
কদাপি “দলিল আছে' এই কথা বলে না, তাহাকে 

ভোগরূপ ছল দ্বার অন্যের দ্রব্য আত্মসা করিতে ইচ্ছুক 

'চোর' বলিয়া জানিবে ৮৬ 

দলিল নাই অথচ বভশতাঁবী অন্যের দ্রব্য ভোগ 

করিতেছে--এইরূপ অবস্থায় রাজ! সেই পরপদ্রব্য অপহরণে 

উদ্ভমী পাপী ব্যক্তিকে চোরের উচিত দণ্ড প্রদান 

করিবেন ।৮৭ 

দলিলহীন অবস্থায় যে ভোগ-তাহা ভোক্তার 

স্বত্ব-সম্পাদক হয় না। কিন্ত্ত দলিলহীন ভোগকারীর 

মৃত্যুর পর তাহার পুত্রাদির শ্বত্বসম্পাদক ভোগ হইবে। 

(এই বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, যে ব্যক্তি ভোগ 

করিতেছে-তাহাঁকে পূর্বস্বামীর উপেক্ষা করা উচিত 
নহে অর্থাৎ ভোগদখলস্বত্ব যাতে না জন্মায়, তাঁর জন্য 

পূর্বেই প্রতিবাদ বা বাঁধ! প্রদান করিবে )1৮৮ 

দলিলের সহিত স্মরণীয় কালের মধ্যে যে ভোগ, 

তাহা ভোগকারীর স্বত্বের সম্পাদক হয়। আর 

যদি দলিল না থাকে, তাহা হইলে স্মরণাতীতকাল 

ধরিয়া তিনপুরুষ ক্রমাগত ভোগ করিলে সেই ভোগের 
দ্বার! স্বত্ব জম্মিবে 1৮৯ 

ষে ব্যক্তি পরের অর্থকে মিজের করিয়া লইয়াছে, 

(ঘ) তক্তোগোহতিবর্ততে 

আহিতৈর্বাভিঘুক্তঃ লননর্থতন্তদ্ধরেৎ পদ্ম. (6) প্রাপ্তানাং 



নীরদঈ-স্মৃতিঃ 

অন্যায়েনাপি যদ্ভূক্তং পিতুঃ পুর্বতরৈস্ত্রিভিঃ | 
ন তচ্ছক্যমপাহর্ত,ং ক্রমাৎ ব্রিপুরুষাগতম্ ॥৯১ 
অন্বাহিতং হৃতং ন্যস্তং বলাবষন্ধযাচিতম্। 
অপ্রত্যক্ষঞ্চ যদ্ভূক্তং ষড়েতান্যাগমং (ক) বিনা ॥১২ 

তথারূঢ়বিবাদস্য প্রেতন্ত ব্যবহারিণঃ। 

পুত্রেণ সোহর্থঃ সংশোধ্যো ন তং ভোগপদং 
নয়েৎ (খ) ॥৯৩ 

সন্ভোহপি ন প্রমাণং স্যুয্বৃতে ধনিনি সাক্ষিণঃ | 

অন্যত্র শ্রাবিতাদ্ যন্মা গ) স্বয়মাসন্নম্ৃত্যুনা ॥৯৪ 

সেই ব্যক্তি পরধনের অপহরণকারী বলিয়া অভিযুক্ত 

হইবে। পরে সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রমাণাদি উপস্থাপন 
করিয়া উক্ত ধনকে নিজের বলিয়া পুতিপন্ন করিবে । 

আর এক কথা--যে ভোগ পিতৃপুরুষ ক্রমেহইয়! 

আমিয়াছে, সেই ভোগই বিশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত 

হইবে ।৯০ 

ধনন্বামীর বিনা অনুমতিতে অন্যায়ভাবেও যদি 

পিতার পূর্বতন তিনপুরুষ ক্রমীগতভাঁবে কোন ধন ভোগ 
করিয়া আসিতে থাকে, তাহা হইলে ক্রমাগত তিনপুরুষ 

ধরিয়া ভোগ হওয়ায় পিতার উক্ত ধনাধিকীর কেহ নষ্ট 

করিতে পারিবে না।৯১ 

(১) অন্বাহিত বস্তু অর্থাৎ যাহার বস্তু তাহাকে 
দিবার জন্য অন্যের হস্তে যে বস্তু অপিত হয়-সেই বস্ত 

(যাঁজ্ভবন্ধ্য-সংহিতার টীক। মিতাক্ষরাকার এইরূপে 

অন্বাহিত বস্তুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন ), (২) হৃত--চৌরাদি 
কর্তৃক অপহৃত অন্যের বস্ত্র, (৩) ন্যাস্ত--বিশ্বস্ত বলিয়। 

গচ্ছিত, (৪) বলাবধটন্ব-_বলপূর্বক গৃহীত বস্ত, (৫) 
যাচিত- কোন কাঁধোর জন্য যাঁহা চাহিয়া লওয়া হয়__ 

সেই বস্ত্র, ও (৬) ন্পাত্যক্ষ অর্থাৎ অসাক্ষাতে যে 

বন্ত ভোগ করা হয়-সেই বস্ত্র এই হয়প্রকারে প্রাপ্ত 

বস্তু আগম অর্থাৎ দলিল না থাকিলেও ভুক্ত বলিয়৷ 

জানিবে ।৯২ 

পাঠান্তর £-(ক) বড়েতান্তাগমদ্ 

(খ) তদ্ভোগোহতিবর্ততে (গ) শ্রাধিতৎ যৎ স্্যাৎ 

৩৯ 

ন হি প্রত্যথিনি প্রেতে প্রমাণং সাক্ষিণাং বচঃ | 
সাক্ষিমত্কারণং তত্র প্রমাণং তন্ত জীবতঃ (ঘ) ॥৯৫. 

শ্রাবিতশ্চাতবরেণাপি যন্তর্থো ধর্মনংহিতঃ | 

সবৃতেহপি তত্র সাক্ষ্যং ডে) স্যাৎ ষট্ম্থ 
চাম্নাহিতাদিষু ॥৯৬ 

যদৃণাদিষু () সর্বেষু বলবছুত্যুত্তরা ক্রিয়া (ছ)। 
প্রতিগ্রহাধিক্রীতেষু পুর্বা পুর্ব! বলীয়সী (জ) ॥৯৭ 
স্থানলাভনিমিত্তং হি দানগ্রহণমিষ্যতে | 
ততুকুসীদমিতি প্রোক্তং তেন বৃভিঃ কুসীদিনাম্ ॥৯৮ 

কোন অভিযোগের বিচার শেষ হইবার পূর্বে যদি 
কেহ মরিয়া যায়, তাহা হইলে সেই স্থলে মৃতব্যক্তির 
পুজ উহা সংশোধন করিয়া অর্থাৎ পিতার নামের স্থলে 

নিজের নাম দিয়া বিচার কাধ্য চালাইবে। অন্যথ। 

তাহার ভোগদখল মাইমসঙ্গত হইবে না ।৯৩ 

ধনীর মৃত্র্যর পরে তাহার বাগদত্ত কৌন বিষয়ে 
সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তিরা সাক্ষী থাকিলেও প্রমাণ বলিয়া 
গণ্য হইবে না। ধনী মৃত্যু আসন্ন জানিয়া অর্থাৎ মুমূর্ষু 
অবস্থায় যাহাকে বলিয়া যাইবে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই 

প্রমাণ বলিয়া গণা হইবে ।৯৪ 

প্রতিবাদী যদি মরিয়া যায়, তাঁহ। হইলে সাক্ষীর 
বাক্য প্রমাণ বলিয়া গণা হইবে না। কারণ, সে জীবিত 

থাকিলে উক্ত বিষয়ে সাক্ষি-বিশিষ্ট অভিষোগই প্রমাণ 
বলিয়া গ্রীহা হয়।৯৫ 

প্রাগুক্ত “অন্বাহিতাদি ছয় প্রকার বিষয়ের মধ্যে 

যে কোন বিষয়ে এবং ধর্মবুদ্ধিতে দাঁনাদি বিষয়ে রোগার্ত 
হইয়াও যদি কোন ব্যক্তিকে স্গীয় অভিপ্রীয় শুনাইয়া 
পরে যাঁরা যায়, তাঁহা হইলে সেই শ্রোতা-ব্যক্তির সাক্ষ্য 

প্রমাণ বলিয়া গ্রাহা হইবে 1৯৬ 

খণাদিরূপ বিচাঁরণীয় বিষয়ে যে যে পরবর্তা কুলীদের 
আর্থা সুদের বৃদ্ধি স্বীকার করা হইবে; তাহাই বলবত্তর 

(ঘ) প্রমাণং স্যাদ বিনিশ্চয্জে 

(5) ক্রিয়র্ণাদিযু 

(ঙ) সান্ষী 

(ছ) বলবতুযুত্তয়োত্তরা (জ) গনীর়সী 



৬২ 

বশিষ্ঠবিহিতাং বৃদ্ধিং স্থজেদ্ বিত্তবিবধিনীমৃ। 
অশীতিভাগং গৃশ্থীয়াচ্ছতে মাপস্ত বার্ধুষী ॥৯৯ 
দ্বিকং ত্রিকং চতুক্ষঞ্চ পঞ্চকঞ্চ সমং স্মৃতমূ। 
মাসন্য বৃদ্ধিং গৃহীয়াদ্ বর্ণানামনুপুর্বশঃ ॥ ১০ ০ 
দিকং শতং তা গৃহীত সতাং বৃত্তমনুন্মরন্। 
দ্বিকং শতং হি গৃহানো ন ভবত্যর্থকিন্থিষী ॥১০১ 
কালিকা কারিতা চৈবং কায়িকা চ তথাপরা কে)। 
চক্রবুদ্ধিশ্চ শান্ত্রেংস্মিন্ বৃদ্ধিদ ফ্টা চতুবিধ! (খ) ॥১০২ 

সা সস 

অর্থাৎ প্রবল হইবে, ( পুর্বে খণগ্রস্ত হইলে তাহাকে কেহ 

খণ দিতে স্বীকার করে না, কারণ, পূর্বকৃত খণ সে শোধ 
করিতে পারে না,_এই জন্য পরে পরে যে স্থদের হার 

বৃদ্ধি হইবে-_-তাহাই পরে প্রবল হুইবে ) প্রতিগ্রহ, বন্ধক 
রাখা এবং ক্রয়স্থলে যাহা পুর্বে ঠিক হইয়াছে, তাহাই 
পরে প্রবল বলিয়া গৃহীত হইবে অর্থাৎ পূর্বে যাহা 
দান করা, বন্ধক রাখা ও ক্রয় করা হইয়াছে, যদি 

পরে আবার উক্ত কাধ্য সাধিত হয়, তাহা হইলে পূর্বকৃত 
কা্যই গৃহীত হইবে, যথা-কোন ব্যক্তি দাতার নিকট 
হইতে ভূমিলাভ করিলেও এ দাতার ভ্রমবশতঃ সেই 
ভূমিই যদি অপর ব্যক্তি লাভ করে, তাহা হইলে এই স্থলে 

পরে যে ভূমি লাভ করিয়াছে, তাহার সেই ভূমিলাভ 
সিদ্ধ হইবে না অর্থাৎ সেউস্ত ভূমি পাইবে না, পূর্বে 
যে ভূমিলাভ করিয়াছিল, সে-ই উক্ত ভূমি পাইবে অর্থাৎ 

ূর্বপ্রতি গ্রহকারীরই স্বত্ব স্থাপিত হইবে। এইভাবে 
যে বস্ত কোন ব্যক্তির নিকট বন্ধক রাখা হইয়াছে, তাহ! 

যদি পরে আবার কোন ব্যক্তিকে বন্ধক দেওয়া হয় বা 

বিক্রয় করা হয়, তাহা হইলে পূর্বকৃত বদ্ধকাদিই গ্রাহ 
হইবে, পরে কৃত বন্ধকাঁদি বৈধ বলিয়া গাহা হইবে না 1৯৭ 

কুসীদ্ভদে । 
যেকোন বস্তুর বধিত অংশ লাভের অর্থাৎ হ্রদের 

জন্য যে আদান-প্রদান হয়, তাহাকেই কুসীদ বলে। 

কুলীদ অর্থাৎ বৃদ্ধি উত্তমণ্র জীবিকা বলিয়া জানিবে।৯৮ 
ধনবর্ধনকারিণী এই ঘে বৃদ্ধি অর্থাৎ কুসীদ মহধি 

পাঠান্তর £-(ক) কারিক! কালিকা চৈব কারিকা চ তথা স্থৃতা 

(খ) শাস্ত্রেঘু তস্ত বৃদ্ধিশ্চতুবিধ! 

শাস্ী 

প্রতিমাসং অ্রবস্তী যা! বৃদ্ধিঃ না! কালিকা স্মৃতা । 
বৃদ্ধিঃ সা কারিতা নাম যণিকেন স্বয়ংকৃতা ॥১০৩ 

কায়াবিরোধিনী স্বন্বপণপাদাদিকা ক্রমাণ 

বৃদ্ধেরপি পুনরুদ্ধিশ্চক্রবৃদ্ধিরুদাহৃতা৷ ॥১০৪ 
অর্থানাং গে) সার্বভৌমোহয়ং 

বিধির্বদ্ধিকরঃ স্মৃতঃ (ঘ) 
যা দেশাবস্থিতিস্ন্তা যত্রর্ণমবতিষ্ঠতে ॥১০৫ 

বশিষ্ঠ যে নিয়মে গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন, সেই নিয়মেই 
তাহা গ্রহণ করিবে। সেই নিয়ম হইল--শত টাকা 
খণ গ্রহণ করিলে, প্রতিমামে আশীভাগের একভাগ বধিত 

হিসাবে অর্থাৎ ম্বদ দিতে হইবে ।৯৯ 

ব্রাঙ্ষণাদি বর্ণানুক্রমে ছুইগুণ, তিনগুণ, চারিগুণ বা 

পাচগুণ যুগপশ এককালীন প্রতিমাঁসের মদ হিসাবে স্থদ 

গ্রহণ করিবে অর্থাৎ প্রতিমাসে সুদ ন! দিয়া যদি দীর্ঘ- 

দিনের পর খণ পরিশোধের সময় এককালীন মদ দেয়, 

তাহা হইলে তখন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দ্বিগুণ ( যেমন 

দুইশত মুদ্রা খণ থাকিলে চারিশত মুদ্রা ) গ্রহণ করিবে। 
এইরূপে ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে তিনগুণ, বৈশ্যের নিকট 

হইতে চারগুণ এবং শুদ্রের নিকট হইতে পাচগুণ গ্রহণ 
করিবে ।১০০ 

কিংবা সজ্জনবৃন্দের আচরণ স্মরণ করিয়া সকল বরের 

বৃদ্ধি অর্থা্ সুদ দ্বিগুণ হিসাবে একশত খণের স্থলে দীর্ঘ- 

দিন অতিবাহিত হইলেও (যদিও মূলে দীর্ঘদিনের কথা 

উল্লেখ নাই, তথাপি দ্বিগুণ সুদ গ্রহণ বহুদিন পরেই কর্তব্য 
_ইহু। স্থদের তারতম্য অনুসারে অভিব্যঞ্জিত হইতেছে ) 
দুইশতই গ্রহণ করিবে। দুইশতগ্রহণকারী এইরূপ স্তুদ- 

গ্রহণে অনু চিত অর্থগ্রহণের জন্য পাপী হইবে না ।১০১ 

এই শান্সে বৃদ্ধি অথণৎ সদ চারপ্রকার বলিয়া 
কথিত হইয়াছে, ষথা-১। কাঁলিকা, ২। কারিতা, 
৩। কায়িকা ও ৪। চক্রবৃদ্ধি।১০২ 

এই যে “কালিকা”দি চারপ্রকার বৃদ্ধির কথ! বল৷ 

হইল, তাহাদের মধ্যে যে বৃদ্ধি প্রতিমাসে বধিত হইয়া 

ছিগুণ বা ত্রিগুণাদি পধ্যন্ত হয়,সেই বৃদ্ধিকে অর্থাৎ স্থুদকে 

(গ) খণানাৎ (ঘে) বুদ্ধো কৃত; স্বতঃ 



নার?-সমৃতি: 
দ্বিগুণং ব্রিগুণং বাপি তথান্যান্র চতুগুণম্ (ক)। 
তথাষ্গুণমন্যম্মিন্ দেয়ং দেশেহবতিষ্ঠতে (খ) ॥১০৬ 
হিরণ্য-ধান্য-বস্ত্রাণাং বৃদ্ধিদিন্িশ্চতুগুণা । 
রসম্তাষ্টগুণ! (গ) বৃদ্ধিঃ স্্রীপশুনাঞ্চ সম্তৃতিঃ ॥১০৭ 
ন বৃদ্ধিঃ প্রীতি (ঘ)-দভানাং স্যাদনাকারিত। কচি । 

অনাকারিতমপ্যু্বং বহসরাধধাৎ প্রবর্ধতে (ঙ) ॥১০৮ 
গ্রীতিদত্বং তু যগ্ুকিঞ্চিন্ন তদ্ বধত্যিযাচিতমৃ। 
যাচ্যমানমদত্তং চেদ্ বর্ধতে পঞ্চকং শতম্ (5) ॥১০৯ 

কালিক। বলিয়া জীনিবে। আর ঞ্ণগ্রহণকারী যে 

স্থলে বিশেষ প্রয়োজনে অধিক বৃদ্ধির অঙ্গীকার করিয়! 

ধণগ্রহণ করে, সেইস্থলের বৃদ্ধিকে কারিতা” বলিয়া 

জানিবে। ধনী বাঞ্খণী যে কেহ খধণ দান বা গ্রহণ 

কালীন “প্রতিদিন খণের সুদ এই পরিমাণ লইব বা দিব, 

এইরূপ স্বীকৃত বৃদ্ধির আদান-প্রদান বহুদিন হইলেও 

খণের কায় অর্থাৎ প্রকৃত ধণ পূর্ণমা্রায় থাকে বলিয়া এই 
বৃুদ্ধিকে “কায়িকা” বুদ্ধি বলিয়৷ জানিবে। আরে স্থলে 
সুদ আসলে অর্থাৎ প্রকৃত খণাঙ্কে পরিণত হইয়! পুনরায় 
সদ বুদ্ধি হইতে থাকে, সেই স্থলের বৃদ্ধিকে চিন্রবৃদ্ধিঃ 

বলিয়া জানিবে ।১০৩-৪ 

ধনবৃদ্ধির কারণ এই নীতি সকল স্থানে দেখা যায়। 

যে দেশে অন্প্রকার যে নীতির প্রচলন আছে, 
তাহা সেই দেশের খণবিষয়ে ব্যবহাররূপে প্রতিষিত 
আছে ।১০৫ 

কোন কোন দেশে খণপরিশোধ দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা 

চতুগুণ দিবারও বিধি. আছে। অবার কোন দেশে 

আটগুণ দিবার বিধি আছে-_ইহাঁও দেখা যায় 7১০৬ 

বাধষিকভেদ 

স্বর্ণ, শমীধান্-_মাধাদি, শুকধাহ্য-যবাদি এবং বত 

খণ করিলে তাহাদের বৃদ্ধি যথাক্রমে হিঞগুণ, ত্রিগুণ ও 

পাঠাস্তর 2__-(ক) তথান্তস্মিংশ্চহুণডণম্ 
(খ) দেশে দেশেহবতিষ্ঠতে (গ) 

(ঘ) প্রতি (ও বিবর্তে (চ) প্রবৃদ্ধন্তেহ ধর্মতঃ 

৫ 

৬ 

এষ বৃদ্ধিবিধিঃ প্রোক্তঃ শ্ীতিদ-্ত কর্মণঃ | 
বৃদ্ধিস্ত যোক্তা ধান্যস্ত (ছ) বাধুস্যং তহ্দাহৃতম্ ॥৯১০ 
আপদং নিস্তরেদ বৈশ্ুঃ কামং বাধুষি-কর্মণা (জ)। 
আপতস্বপি হি কষীস্থ্ ব্রাহ্মণন্ত ন বাঁধু্ষম্ ॥১১১ 
ব্রাহ্মণস্য তু যদ্দেয়ং সান্বযন্থ ন চান্তি সঃ। 
নিক্ষিপেন্তৎ স্বকুল্যেু ঝ) তদভাবেহস্ত বন্ধুযু ॥১১২ 

যদা তু ন সকুল্যাঃ স্থ্যর্ন চ সম্বদ্ি-বান্ধবাঃ। 
তদা দগ্যাদ্ দ্বিজাতিভ্য () স্তেঘসতস্বপন্থ 

নিক্ষিপে ॥১১৩ 

চতুপ্ডণ পর্যন্ত হইবে। আর তৈল, ঘ্বতাদি তরলপদার্থের 
বৃদ্ধি আটগুণ হইবে এবং স্ত্রা বা পশুদিগের সন্তান বৃদ্ধি- 
রূপে গণ্য হইবে ।১০৭ 

প্রীতিযুক্ত হইয়া কোন খণ দেওয়া হইলে যদি বৃক্ির 
কথা কিছু বল! না থাকে, তাহা হইলে তাহার কখনও 
বৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু ছয়মাস উর্ধ্বে গত হইলে উক্ত 
খণের বুদ্ধি হইবে ।১০৮ 

খণরূপে প্রীতিপ্রদত্ত যে কোন বস্তু যদি অপ্রাথথিত 
হয়, তাহা হইলে তাহার বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হুইনে 
না, আর উহা প্রাথিত হইলেও যদি এ খণ দেওয়া 
না হয়, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধি শতকরা পীচগুণ 
হইবে ।১০৯ 

প্ীতিযুক্ত হইয়া খণরূপে প্রদত্ত হইলে স্বর্ণাদি বিষয়ে 
ইহাই বৃদ্ধি অর্থাৎ স্থদ হইবার নিয়ম। বুদ্ধি বলিয়া 
যাহা ধাম্য সম্বন্ধে বলা হইল, তাহার সাম্প্রতিক নাম 
হইল বার্ষিক ।১১০ 

'আপদ্কাল উপস্থিত হইলে বৈশ্য বার্ধষিক অর্থা 
ধান্যাদি বৃদ্ধিকারক কর্ম দ্বারা আপদ্ হইতে উত্বীর্ণ 
হইবে। কিন্তু রেশকর আপদ উপস্থিত হইলেও ব্রাক্ধণ 
উক্ত বার্ধ,ষিক-বৃত্তি অবলশ্বন করিবেন না। (ব্রাহ্মণের 
আপতুকালে বৈশ্বাবৃত্তি অবলম্বনীয় হইলেও এই বচন 
দ্বারা বার্ধষিক-কর্ণ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ হইল)।১১১ 

পুরাঁদির সহিত থে ব্রান্মধাকে যদ্নস্ত্র দেয় বলিয়া 

ছু) ধান্ঠানাং 

(ঝ) লপিগ্জেত্যোহস্ক নির্বপেং 

(জ) বার্ধ-যকর্ণণা 
(ঞ) তদ। ধণ্াৎ খজাতিভা- 



৩৪ 

গৃহীত্বোপগতং বিদ্যাদৃণিকায়োদয়ং ধনী । 
অদদদ্ যাচ্যমানস্ত শেষহানিমবাপুয়াৎ ॥১১৪ 
যদি নো লেখযেদ্দতম্বণিনা চোদিতোইপি সন্। 

খণিকস্তাপি বর্ধতে যখৈব ধনিকন্ত ত ॥১১৫ 

লেখ্যং দগ্যাদ্ বিশুদ্বর্ণে (ক)তদভাবে প্রতিশ্রয়ম খ) 

ধনিকণিকয়োরেবং বিশুদ্ধিঃ স্াৎ পরস্পরম্ ॥১১৬ 

স্থির হইয়াছে; উক্ত ব্রাহ্মণ বা তাহার পুত্রাদি না 
থাকিলে তাহার সকুল্যগণকে অর্থাৎ পিতা, পিতৃব্য বা 
তাহার পুত্রগণকে দিবে । (এই স্থলে বক্তব্য এই যে, 
অধস্তন পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র উর্ধ্বতন পিতা, পিতামহ ও 
প্রপিতামহ এবং ইহাদের প্রত্যেকের প্রপৌত্র পর্যন্ত 
সপিগু ধনগ্রহণে কথিত আছে, কিন্তু এই বচনে “স্বায়স্ত' 

এই বিশেষণ থাকায় এবং অশ্বয়-শব দ্বারা বংশজ সম্তান- 

মাত্র উক্ত হওয়ায় “সকুল্য' শব্দ উত্ত ধনাধিকারীর 
উর্ধ্বতন সপিগুগণকে বুবীইল )। তাহাদের অভাবে উক্ত 

ব্রাহ্মণের বদ্ধুদিগকে সেই বস্ত দিবে । (মাতা, ভগিনী, 

ভাগিনেয় প্রভৃতিকে দিবে-_-ইহা টীকাকার বলিয়াছেন, 
কিন্তু মনে হয়-তাহার দেয়-পিগুাঁদিদানকারী মাতুল- 
পুত, পিতৃতস্থ-পুর ও মাতৃঘস্য-পুত্রগণকে এবং পরে 
ভাগিনেয়গণকে দেওয়া কর্তব্য। অম্থয়শব্দ হইতে 

দৌহিত্রকেও দেয়--ইহা পাওয়া যাইতেছে, কারণ সেও 
তাহার কন্যার সন্তান ধরা হইয়াছে )1১১২ 

যখন উক্ত সকুল্যের৷ থাকিবে না, সন্বন্থী-বান্ধবগণও 

থাকিবে না, তখন তদুদদেশ্যে দত্ত বন্ত গ্রামবাসী অন্য 

ব্রাঙ্ষণকে দিবে । এ স্থানে দ্বিজাতি ব্রাহ্ধণ যদি না 
থাকে, তাহা হইলে উক্ত দেয়-বস্ত জলে ফেলিয়া 

দিবে ১১৩ 

ধনী অর্থাত খণদাঁতার নিকট অধমর্ণ অর্থাৎ খণ- 

গ্রহণকারী খণ পরিশোধ করিতে উপস্থিত হইলে 

উদ্ত ধনী সেই ধণ লইয়া! তাহাকে একটি প্রাপ্ডি- 

্বীকারপত্র অর্থাৎ রসিদ দিবে। খণ-পরিশোধের 
পর গুণী কতৃক প্রাপ্তিস্বীকারপত্র চাহিলেও যদি ধনী 

পাঁঠাত্তর ১) লেখাং দততাদুণে শুদ্ধে (খ) প্রতিশ্রবম্ 

৪. সিল কার চিনির সস বিাদ্রনং ০১১১০১১১১১০ 

আঁধ্/-শাস্্ 

বিশ্রস্তহেতু দ্বাবত্র প্রতিভূরাধিরেব চ। 

লিখিতং সাক্ষিণশ্চ স্থে প্রমাণে 

ব্যক্তিকারকে (গ) ৯১৭ 

উপস্থানায় দানায় প্রত্যয়ায় ততৈব চ। 

ত্রিবিধঃ প্রতিভূদু উিস্তরিষেবার্থেষু সুরিভিঃ ॥১১৮ 

তাহা না দেয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট খণ সেই ধনীকে 
আর দিবে ন1।১১৪ 

অথবা খণকারীর প্রেরণা সবেও খণদাতা যদি 

খণকারীর পরিশোধিত খণ তাহার খণপত্রে লিখিতে 

না দেয়, তাহা হইলে গৃহীত ধণ যেমন বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ 
এ খণদাঁতার পরিশোধিত খণরূপ অর্থাঙ্গিও বুদ্ধি 
পাইবে (১১? 

খণদাতা খণ-পরিশোধের পর ধণগ্রহণকারাঁকে 

খণগ্রহণের পরথাঁনি ফিরাইয়া দিবে। যদি কোন 

খণপত্র না থাকে, তাহা হইলে খণ-পরিশোধকালীন 

একটি বিশুদ্ধি-পত্র লিখিয়া দিবে অর্থা “অমুক খণীর 
নিকট হইতে থণবাবদ আমি সমস্ত খণ বা যাহা দেওয়া 

হইতেছে তৎপরিমিত খণ বুঝিয়া পাঁইলাম' বলিয়া 

ধনস্বামীর একখানি স্বীকৃতি-পত্র দেওয়া কর্তব্য । ইহা 
বারা খণদাতা ও থণগ্রহীতা উভয়ে বিশুদ্ধ হইবে 

অর্থাৎ খণদাঁতা ধর্মত খণপরিশোধের স্বীকারের জন্য 
লোভাদি-দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে এবং খণগ্রহীতাও 

দেয়খণ পরিশোধ করার জন্য অর্থশুচি ধামিক বলিয়া 

কীতিত হইবে ।১১৬ 
ধনের বৃদ্ধির জন্য লাভের আশায় যে খণ দেওয়া হয়, 

সেই লভ্যাংশ লাভের বিশ্বীমের কারণ হইল-_ দুইটি, (১) 
জামিন ও (২) বন্ধক-দ্রব্য। (১) খণরূপে গুহীত বস্তু, (২) 
তাহার শোধ, 0৩) সেই-বিষয়ের প্রমাণ ও (৪) জামিন বা 

বন্ধক-দ্রব্য--এই চারিটি বিষয়ে সন্দেহ না থাকিলে 
-“এই খণকাঁরী কি পরিমাণ সুদ দিবে, এবং এ ব্য 
দিতে না পারিলে যে ব্যক্তি জামিন হইয়াছে বা যে 

গে) ব্যক্তিকারণে 



নারদ-স্মৃতিঃ 

ধণিষপ্রতিকুর্বতগ্্ প্রত্যঘে বাপি দাপিতে (ক)। 
প্রতিভূত্তদৃণং দগ্যাদনুপস্থাপয়ংস্তথ৷ ॥১১৯ 

বহুবশ্চে থে) প্রতিভূবো দছ্যুন্তেহর্থং যথাকৃতমৃ। 

অর্থে বিশেষিতে (গ) হোষু ধনিনশ্ছন্দতঃ ক্রিয়া ॥১২০ 

বস্তু বন্ধক রাখিয়া লইয়াছে, খণপত্র বা সাক্ষীর তাহাদের 

প্রকাশক হইবে অর্থাশ খণপত্র ব! সাক্ষীদ্বীর উক্ত বিষয় 
মকল বিশেষরূপে বুঝা যাইবে 1১১৭ 

প্রতিভূ-ভেদব। 
যে ব্যক্তি বিশ্বাস উত্পাদনের জন্থ অপর কোন 

ব্যক্তির নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তাহাকে 'প্রতিভূ' অর্থাৎ 
জামিন বলিয়া জানিবে। পণ্ডিতগণ বলেন-_ এই 

'প্রতিভঁ তিনটি বিষয়ে হয়, যথা--(১) “উপস্থান,, 

(১) “দান? ও (৩) প্রত্যয় । প্রথম উপস্থীপন, 

যথা--যদি সাহসাদি দৃক্র্ষকারী কোন ব্যক্তি 

রাঁজদ্ারে অভিযুক্ত হুইয়া আত্মগোপন করে, এবং তাহার 
জগ অভিযোগকার্ধ্য চালান অসম্ভব হয় তাহা হইলে 

এই অবস্থায় অভিযোক্তা' কোনরূপে তাহাকে ধরিতে 

পারিলে সেই সময় যেব্যক্তি এ আসামীর পক্ষ হইয়া 

তাহার উপস্থিতির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তাহাকে 

'উপস্থাপন”গ্রতিভূ বলে । যে স্থলে খণ পরিশোধ করিবার 

কোন সম্ভীবনা না থাকে, সেইস্থলে খণগ্রহণ-ক।লীন যে 

ব্যক্তি খণগ্রহণকারীর হইয়া খণদাতাকে খণপরিশোৌধ- 

বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং খণগ্রহণকারী 

পরিশোধ না করিলে নিজেই পরিশোধ করিবার জন্য 

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তাহাকে দ্বিতীযপ্রকার দান”-প্রতিভূ 

বলা হয়। আর ফেস্থলে অবিশ্বাসের জন্য খণকারীকে 

কেহ খণ না দেয়, সেইন্থলে যে ব্যক্তি খণীর হইয়া 

“আমার উপর বিশ্বাস করিয়া ইহাকে খণদান করুন। 

এই বাক্তি সদ্বংশসস্ভৃত, ইহার বু বিষয়-সম্পত্তি আছে, 
ইনি বঞ্চনা করিবেন মা” এইকূপ বাক্য ছার! বিশ্বাস 

উৎপাদনের জন্য খণ-পরিশোধের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ 

করে, তাহাকে তৃতীয় প্রকার 'প্রত্যয়”প্রতিভূ বলে।১১৮ 

খনী ধণ পরিশোধ না করিলে এবং তাহাতে বিশ্বাস ন্ট 

পাঠান্তর £_€ক) প্রত্যয়ে বা ধিবাত্ধিতে  (খ) হহবঃ সাঃ 

যমর্থং প্রতিভূর্দগ্যান্ধনিকেনোপগীড়িতঃ। 
খণিকস্তং প্রতিভূবে ছিগুণং প্রতিদাপয়েৎ (ঘ) ॥৯২১ 

ধর্মেণ ব্যবহারেণ ছলেনাচরিতেন চ। 

প্রযুক্তং সাধযেদর্থং পঞ্চকেন বলেন চ ॥১২২ 

হইলে খণদানের সময় খণীকে বিশ্বাস বলিয়া যে ব্যক্তি 

নির্দেশ করিয়া থাকে এবং অভিযোগ করিলেও ষে 

প্রতিভূ খণীকে রাজঘারে উপস্থাপিত না করে, 
সেই প্রতিভূ তখন উক্ত খণ পরিশোধ করিতে বাধ্য 

হইবে 1১১৯ 

উক্ত স্থলে যদি বহুলোক গ্রতিভূ অর্থাৎ জামিন 
থাকে, তাহা হইলে তাহারা সকলে নিজ নিজ 

অংশানুসারে এ খণের দেয় অর্থ প্রদান করিবে। কিন্তু 
যদি এরূপ অংশ অংশ করিয়া খণদাতার প্রাপ্য অংশ 

গ্রহণের অন্থবিধা হয়, তাহ। হইলে উল্ত জামিনদীরগণের 

মধ্যে যাহার নিকট হইতে সহজে প্রাপ্য বলিয়া মনে 

হইবে, খণদাতা ইচ্ছা অনুসারে সেই জামিনদারের 

নিকট হইতে স্থীয় প্রাপ্য অর্থ প্রাপ্তির জন্য রাজদানে 

অভিযোগ করিতে পারিবে ।১২০ 

ষেশ্থলে খণদাতা কর্তৃক উত্পীড়িত হইয়া! জামিনদার 

নিজের দেয় অর্থ খণদাতাকে দিবে, সেইস্থলে খণী উক্ত 

জামিনদারকে “জামিনদার খণদাতাঁকে যত ধন দিয়াছে 

সেই ধনের দ্বিগুণ ধন দিবে । এইস্থলে বক্তবা এই যে, 

যেধাঁনে উৎ্পীড়িত হইয়া! জামিনদার ধন দিবে, সেই 

স্থলে খনী কর্তৃক উক্ত ধনের দ্বিগুণ ধন প্রদেয় হইবে। 
কিন্তু যেস্থলে জামিনদার দ্বিগুণপ্রাপ্তির লোৌভবশতঃ 

এবং খণদাতা কর্তৃক উত্পীড়িত ন। হইয়া খণ পরিশোধ 

করে, সেই স্থলে খণী উত্ত জামিনদারকে দ্বিগুণ ধন না 

দিয়! যাহা গুকৃত খণ তাহাই দিবে ।১২১ 

যেস্থলে খণী খণ পরিশোধ না করিবে, সেইস্থলে 
ধণদীত। (১) ধর্ম, (২) ব্যবহারঃ (৩) ছল, (8) আচরিত 

ও (৫) বল--এই পঞ্চবিধ উপায় প্রয়োগ করিয়া মিজ খণ 

আদায় করিবে। উক্ত ধর্মাদি পঞ্চবিধ উপায়ের প্রয়োগ 

(গ) অর্থেইবিশেষিতে ত্বেধু (ঘ) প্রতিপাধয়েৎ 



আধ্য-শাঙ্ত 

স পুনগ্িবিধঃ প্রোক্তে। গোপ্যো ভোগ্যস্তথৈৰ চ। 
উপচারন্তথৈবাস্থ (ক) লাভহানিবিপর্য্যয়ে ॥১২৫ 
প্রমাদাদ্ধনিনস্তদ্বদাধো বিকৃতিমাগতে | 
বিনষ্টে মূলনাশঃ স্তাদৈব-রাজকৃতাদৃতে ॥১২৬ 

৩৬ 

যঃ স্বকং সাধয়েদর্থমুত্তমর্ণোইধমর্ণকাশ | 
নস রাজ্ঞা নিষেধব্য এঁহিকামুদ্ছি কার্থতঃ ॥১২৩ 
অধিক্রিযত ইত্যাধিঃ স বিজ্ঞেষো দ্বিলক্ষণঃ | 

কৃতকালোপনেয়শ্চ যাবদেযোছ্াতস্তথ। ॥১২৪ 

কথিত হইতেছে । (১) ধর্ম-_তুমি ধাসিক হইয়া যদি এই 
ধরণ পরিশোধ না কর, তাহা হইলে জন্মাস্তরে দাস্থ- 

হ্গীকারাঁদির দ্বারাও এই খণ পরিশোধ করিতে হইবে; 

অর্থের প্রত্যর্পণ-বিষয়ে বিশ্বাসস্থাপমের জন্য উত্তমণের 
অধিকারে যে দ্রব্য রাখিয়। দেয়, তাহাকে “আঁধি” অর্থাৎ 
বন্ধক বলা হয়। এই আধি দ্রই প্রকার, প্রথম-_“কৃত- 

এবং ষে সময়ে তুমি খণ লইয়াছিলে, সেই সময়ে তুমি | কাঁলোপনেয়' অর্থাৎ কোন বিশেষ নির্দেশে যাহা রাখিয়া 
বিপন্ন ছিলে ; আমি খণ না দিলে আরও বিপন্ন হইয়া ূ খণগ্রহণ করা হয়, দ্বিতীয় -'যাবদ দেয়োছ্ত' অর্থাৎ যাহা 
পড়িতে; অতএব আমি তোমার উপকারী, এই | বন্ধক রাখিবাঁর সময়ে কোনরূপ কাঁলনির্দেশ না করিয়া 
উপকারের প্রত্যুপকারন্বূপ সুদ্দের সহিত আমার ৷ যে পর্যন্ত খণ পরিশোধ না হইবে, সেই পর্যাস্ত খণদাতার 

প্রাপ্য অর্থ আমাকে দিয়া তোমীর ধর্ম রক্ষা কর। | নিকটে থাকিবে ।১২৪ 

(২) ব্যবহার- উক্ত ধর্নোপদেশের দ্বারা যি কোন ফল | উক্ত দুই প্রকার আধি অর্থাৎ বন্ধকের ভেদ পুনরায় 
না হয়, তখন রাঁজদ্বাবরে অভিযোগ করিয়া খণদাতা । ছুইপ্রকার হয়। প্রথম--গোপ্য অর্থাৎ বক্ষণীয়, 

স্বীয় প্রাপ্য অর্থ আদায় করিবে। (৩) ছল--এখন | ্িতীয়--ভোৌগ্য। গোপ্য (রক্ষণীয়) হইল--ক্ষে্র্র্ণাদি 
আমার বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে, তুমি আমাকে এই | বন্ধকের নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্টকালের মধ্যে যাতে ক্ষতি- 
বিশেষ প্রয়োজনের সময় অর্থ দিয় বিপদ হইতে রক্ষা 

কর, তারপর বিপদ কাটিয়া যাঁইলে এই অর্থ ফেরত 
দিব'__ এইরূপ কপটতার আশ্রয় করিয়া খণদাতা তাহার 
গ্রণপ্য অর্থ আদশয় করিবে । (৪) আচরিত--কপটতার 

ছারা খণ আদায় না হইলে “তুমি আমার গ্রাপা অর্থ 

পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত স্নান-আহারাদি করিতে দিব 

ম1 এবং গৃহে বন্ধ করিয়া রাঁখিব'_ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ 

করত শক্তিশালী ভূতা নিয়োগ দ্বার খণদাতা খণ 

আদায় করিবে। (৫) বল--এই উক্ত চাঁরি প্রকারে 

যেস্থলে খণ আদায় না হইবে, সেইস্থলে খণদাতা বলপূর্বক 

প্রহারাদির দ্বারা খণ আদায় করিবে ।১২২ 

যেস্থলে খণদাতা উদ্ত পঞ্চপ্রকাঁর উপায় দ্বারা খণীর 

নিকট হইতে খণ আদীয় করিবেন, সেইন্থলে রাজা 
গ্রজাগণের এহিক ও লৌকিক ব্যবহারস্থিতি রক্ষার জন্য 
ও পরলোৌকের হিতজনক সাধুবৃত্তি রক্ষার জন্য তাহাকে 

নিষেধ করিবেন না ।১২৩ 

আধিভেদ। 
অরঁধমর্ণ উত্তমর্ণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ রুকিয়া এ 

জনক কিছু না হয়, তাঁহা দেখা, আর ভোগ্য হইল বন্ধকী 
স্ব্ণ-ক্ষেত্রাদির উপস্বত্ব ভোগ। ক্রোদি বন্ধকীদ্রব্য 
হইতে সযত্বে ফলাদির উত্পাদন না| করিলে উৎপন্ন 

ফলাদির লাভ না হওয়ায় তাঁহা! ফলহ1নিকর হয় বলিয়া 

জানিবে।১২৫ 

ধনী বন্ধক রাখিবার পর তাহার অনবধানতাঁবশতঃ যদি 

সেই বন্ধকীত্রব্য নষ্ট হয়, তাহা হইলে উত্ত ধনীর দেওয়া 

খণও নষ্ট হইবে। কিন্ত যদি রাঁজকৃত অথবা দৈবকৃত 
উপদ্রবের জন্য উক্ত বন্কাকীদ্রব্য নষ্ট হয়, তাহ! হইলে 
ধনীর প্রদত্ত খণ নষ্ট হইবে না ।১২৬ 

আর বন্ধকীপ্রব্য যদি ধনী ঞ্জার করিয়া ভোগ করে, 
তাহা হইলে সেই গোপ্য-বন্ককীদ্রব্য ভোগ করায় উক্ত 
ধনীকে খণের সুদ পরিত্যাগ করিতে হইবে । যে বন্ধক 
রাখিয়াছেঃ তাহাকে বন্ধকীদ্রেব্যের মুল্য দিয়া স 
করিতে হইবে, ইহার অন্যথা করিলে চুরি কর! 
হয় জানিবে।১২৭ 

পাঠীত্তর --কে) প্রতিদানং তখৈবান্ত 



মারদ-স্মতিঃ 

নভোক্তব্যে। বলাদাধিভূর্জানে বৃদ্ধিমু্সথজেত | 
মূল্যেন তোষয়েছনমাধিস্তেনোছন্যথ। ভবেশু ॥১২৭ 
ঃ স্বামিনাভ্যনুজ্ঞাতমাধিং ভূঙ্ক্েহবিচক্ষণঃ। 
তেনার্ধবৃদ্ধির্মোক্তব্যা তস্য ভোগস্য নিজ্ঞ়ঃ ॥১২৮ 
ন স্বেবোধো৷ সোপকারে কৌসীদীং বৃদ্ধিমাগু,য়াৎ | 
ন চাধেং কালসংরোধানিসর্গেইস্তি ন বিক্রয়ঃ ॥১২৯ 

রক্ষ্যমাণোইপি যত্রাধিঃ কালেনেয়াদসারতাম্। 
তত্রাধিরন্যঃ কর্তৃব্যে। দেয়ং বা ধনিনে ধনম্ ॥১৩০ 
ত্র শক্তিবিহীনঃ স্যাদৃণী কালবিপর্যয়াৎ | 
শক্ঞযপেন্ষমণং দাপ্যঃ কালে কালে যথোদয়ন্ ॥১৩১ 

ধণিকঃ সধনো ঘন্ত দৌরাত্্যান্ন প্রযচ্ছতি। 
রাজ্ঞা দাপয়িতব্যঃ স্যাদ্ গৃহীত্বা পঞ্চকং 

শতম্ (ক) ॥১৯৩২ 

খণদাঁতা যদি বন্ধকীপ্রব্যের ভোগের জন্তা সেই বন্ধক- 

দ্রব্যের মালিক খণগ্রাহীর নিকট হইতে তাহার 
(খণগ্রাহীর ) অজ্ঞতা-নিবন্ধন অনুমতি লয় এবং সেই 
জ্রব্য যদি খণদাঁতা ভোগ করে, তাহা হইলে এ ভোগের 

মূল্যন্বরপ অর্ধেক স্থদ সেই খণদাতাকে পরিত্যাগ 

করিতে হইবে ।১২৮ 

বন্ধকদ্রেব্য যদি উপকার-সাধন হয় এবং সেই ত্রব্য 

যদি খণদাত। বন্ধক রাখে, তাহা হইলে খণদাতা স্থদের 

রদ্ধি পাইবে না ও বন্ধকের নিদিষ্টকালের মধ্যে উক্ত 

নন্ধকীদ্রব্য খণদাতার স্বভাঁবসিদ্ধ মিজের বস্ত্র হইবে না 
এবং সে তাহ বিক্রয় করিতে পারিবে না ।১২৯ 

খণদাতা কতৃক যত্বসহকারে বদ্ধকীন্রব্য রক্ষিত 

হইলেও কালক্রমে যেস্ছলে উহা নষ্ট হইয়া যায়, 

সেইস্থলে উক্ত খণগ্রাহী খণদাতাকে অন্য কোন দ্রব্য 

বঙ্ধকম্বাপ দিবে অথবা তাহার দেয় খণ শোধ 

করিবে ।১৩০ 

আর কালবিপর্্যয়ে খণগ্রাহা যদি শক্তিহীন হইয়া 

পড়ে, তাহ হইলে দেই খণগ্রাহীর যখন যেরূপ ধনাগম 
হইষে, রাজা তখন তাহার সামর্থ্য অনুসারে সেই খখ 

তাহাকে দিতে বাধ্য করাইবেন।১৩১ 

পাঠাস্ত় ₹-€ক) গৃহীত্বাংশস্ত বিশকম্ (খ) অসাক্ষিকং লাক্ষিকঞচা 

হইতেছে। 

৩৭ 

স্ববাকৃসম্প্রতিপত্তৌ তু ধণিকং দশকং শতম্ । 
বিনয়ং দাপয়েদ রাজ। দ্বিগুণং তু পরাজিতম্ /১৩৩ 

ন স্যাদ, দ্রব্যপরিমাণং কালেনেহণিকস্য চে । 
জাতি-সংজ্ঞাধিবাসানামাগমো লেখ্যতঃ স্মৃতঃ ॥১৯৩৪ 

লেখ্যং তু দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং স্বহস্তান্যকৃতং তথা । 

অসাক্ষিমণড সাক্ষিমচ্চ (খ) 

সিদ্ধিদেশিস্থিতেস্তয়োঃ ॥১৩৫ 

দেশাচারাবিরুদ্ধং যদ্ ব্যক্তাবধিবিলক্ষণম্ গ)। 

শুপ্রমাণং স্মৃতং লেখ্যমবিলপ্তক্রমাক্ষরমূ ॥২৩৬ 

মন্তাভিযুক্তন্ত্রী-বাঁল-বলাৎকাঁররুতঞ্চ যু । 

তদ প্রমাণং লিখিতং (ঘ) ভীতোপধিকৃতং তথা ॥১৩৭ 

আর যে খণগ্রাহী স্বীয় ধন থাকিতেও দৃষ্টপ্বভাঁব- 

বশতঃ নিজ খণ পরিশোধ না করে, রাজা তাহার নিকট 

হইতে দগুস্বরূপ পাঁচশত মুদ্রা গ্রহণ করিয়া তাহাকে 

খণ পরিশোধ করাইতে বাধ্য করিবেন ।১৩২ 

যে খণগ্রাহী ধর্মাধিকরণে অভিযুক্ত হইয়া স্বীয় 
স্বীকারোক্তির দ্বারা অর্থাৎ “এই যে খণ আমার বলিয়। 
অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহ! সত্য; অতএব উহু। 

আমার পরিশোধ্য' এইভাবে খণগ্রহণ স্বীকার করে, সেই 

খণগ্রাহীকে দশমাংশের একাংশ দণ্ড প্রদান করিতে 

হইবে। আর যেস্থলে খণগ্রাহী খণস্বীকার না করিয়া 

বিচারে প্রমাণাদির দ্বারা পরে পরাজিত হয়, সেইন্থলে 

উক্ত খণগ্রাহীকে এ দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হইবে ।১৩৩ 

পূর্বকথিত পরাজয়-স্থলে পরাজিত খণএ্রাহীর ত্রব্য 

যদি দেয়-খণের পরিমাণের অনুরূপ না হুয়, তাঁহ। হইলে 

উক্ত খণগ্রাহীর ও খণদাতার জাতি, নাম ও বাঁস- 

স্বামীদি-পরিচয়ের দলিল করিয়! রাঁখিবে-_-যাহার দ্বারা 

ভবিষ্যতে খণ-পরিশোধের উপায় হইতে পারে 1১৩৪ 

লেখ্যভেদ। 
অতঃপর লেখ্যপত্র অর্থাৎ দলিলের কথা বল! 

প্রথমস্-ম্বহত্ত- 

(ঘ) তন্্গ্রমাণৎ করখং 

উক্ত লেখ্যপত্র ছুইপ্রকার, 

(গ) ব্যক্তা ধিকতযাক্ষণম্ 



৬৮ 

সুতাঃ স্থ্যঃ সাক্ষিণো যত্র ধনিকগিকলেখকাঃ। 
তদপ্যপার্থং লিখিতং ন চেদাধিঃ স্থির শ্রয়ঃ কে) ॥১৩৮ 
আধিস্ত বিবিধঃ প্রোক্তো জঙ্গম; স্থাবরস্তথা (খ)। 

সিদ্ছিরত্রোভয়স্তাস্ত ভোগো যত্রাস্তি 

নান্যথা (গ) ॥১৩৯ 

লিখিত, দ্বিতীয়__-অপর দ্বারা লিখিত। দেশের রীতি 
অনুযায়ী উক্ত দলিলে সাক্ষী থাঁকিতেও পারে আর না 
থাকিতেও পারে 1১৩৫ 

ধাহা দেশাচায়ের বিরুদ্ধ নয়, যে পত্রে বন্ধক বা 

জামিন যথার্থরপে আছে, দলিল লিখিবার রীতি যেখানে 

অক্ষত আছে, সেই দলিলপত্রই প্রমাণ বলিয়া গণ্য 

হইবে 1১৩৬ 

স্বভাবতঃ মত্ত-ব্যক্তির বা স্থরাপানাদি নিমিত্ত মন্তর- 

ব্যক্তির লিখিত কিংবা উত্তমর্ণ স্বীয় প্রাপ্য খণাদির জন্য 

কাহারও নামে অভিযোগ উপস্থাপন করিলে সেই খণী 

ব্যক্তি নিজ খণের দায়ে তাহার সকল সম্পত্তি বিক্রয় 

হইয়া যাইবে--এই সংশয়ে যাহা কিছু লাভ হয়, এই 
জন্য যদি এ সম্পত্তি অপর কাহাকেও লিখিয়া দেয়-_- 

এইরূপ অভিযুক্ত ব্যক্তির লিখিত, স্ত্রীলৌক দ্বারা লিখিত, 
যোড়শবর্ষের ন্যুনবয়স্ক কতৃক লিখিত, বলপূর্বক কাহারও 
দ্বারা লিখিত, ভীতিবশতঃ লিখিত কিংবা! কপটতা 

বারা যাহা লিখিত হইয়াছে, এইরূপ দলিল প্রমাণ 
বলিয়! গণ্য হইবে না।১৩৭ 

যেস্থলে সাক্ষিগণ, ধনিক অর্থাৎ খণদাতা, খণিক 

অর্পাৎ খণগ্রহীতা ও লেখক অর্থাৎ যিনি খণপত্র 
( খত বা হাগুনোট ) লিখিয়া থাকেন_- ইহারা সকলেই 

মার! গিয়াছে, সেইস্থলে ধণপত্র নিক্ষল হইবে অর্থাৎ 

প্রমীণ বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু বদি স্থিরতর 
কোন বন্ধকদ্রব্য না থাকে অর্থাত যেস্থলে দলিলে 
বন্ধকরেব্যের উল্লেখ আছে এবং এ বহ্ধকদ্রব্যের ভোগ 

পাঠাস্তর ১-(ক) তদপ্যপার্থৎ লিখিতমুতে ত্বাথে: স্থিরাশ্রয়াৎ। 
 (খ) আধিধো ছিষিধঃ প্রোক্ঃ হ্বাবরে। জঙ্গমন্তথা। 

(গ) লিদ্িরন্যোভরশ্যাধিভোগো যস্তস্তি নান্তথা | 

াধ্য-শাস্্র 

দশিতং প্রতিকালং যু প্রাথিতং শ্রাবিতং তথা (ঘ)। 
লেখ্যং সিধ্যতি সর্বত্র মবুতেঘ্বপি হি সাক্ষিমু ॥১৪০ 

অদৃষটারথমস্রঃতার্থং (উ) ব্যবহারার্থমাগতম্ (6)। 
ন লেখ্যং সিদ্ধিমাপ্ধোতি জীবতস্বপি হি সাক্ষিমু ॥১৪১ 
লেখ্যে দেশাস্তরন্যান্তে দগ্ধে ছুলিখিতে হৃতে। 
সতস্তকালহরণমনতো (ছ) দ্রষ্টদর্শনম্ ॥৯৪২ 

০. ররর সর 

খণদাতা, খণগ্রহীতা, খণপত্রলেখক এবং সাক্ষীর! 

সকলে মারা যাইলেও উক্ত খণপত্র অপ্রমাণ হইবে 

ন1।১৩৮ 

স্থাবর (ভূমি প্রস্ভৃতি )ও জঙ্গম অর্থাৎ অস্থাবর 

(অলঙ্কারাঁদি ) ভেদে বদ্ধক ছুই প্রকার কথিত হুইয়াছে। 
উক্ত উভয় (স্থাবর ও অস্থাবর )দ্রব্যই বন্ধক হইবে। 

এই দ্রব্য যদি খণদাতার ভোগে থাকে অর্থাৎ তাহার 

তল্ভতাবধানে থাকে, তবে এ ছুই প্রকার দ্রব্য বন্ধক বলিয়া 

পরিগণিত হইবে। আঁর যদি খণদাতার তত্বাবধানে 

অর্থাৎ আয়ত্তে না থাকে, তাহা হইলে উক্ত উভয়বিধ 

দ্রব্য বঙ্ধক বলিয়া পরিগণিত হইবে না 1১৩৯ 

অবসরমত মধ্যে মধ্যে যেদলিল লোককে দেখান 

হইয়াছে, এবং উক্ত দলিলে লিখিত বস্তু খণগ্রাহীর নিকট 

তাগাদ! করা হইয়াছে, এবং সেই খণীকে এ খণের দলিল 

শুনান হইয়াছে, মেই দলিল সমস্ত সাক্ষীরা মৃত 

হইলেও সত্যরূপে পরিগণিত হইবে এবং তাহাই প্রমাণ 

বলিয়৷ গণ্য হইবে ।১৪০ 

যেস্থলে খণগ্রহণকারীর সন্তানের পিত্রাদি-কৃত খণ- 
পত্র অর্থাৎ দলিল দেখে নাই বা পূর্বপুরুষগণের নিকট 
হইতে খণের কথা শুনেও নাই, সেইন্থলে খণপত্র 

বিচারের জন্য উপস্থিত হইলে সাক্ষীর! জীবিত থাকিলেও 

এঁ দলিল প্রমীণ বলিয়া গণ্য হইবে না।১৪১ 

যদি খণপত্র ভিন্ন দেশে থাকে অথবা দগ্ধ হইয়া যায়, 

অশুন্ক বা অম্পষ্টভাবে লিখিত হয়, কিংবা অপহৃত হয়, 

তাহা হইলে অভিযোগ করার পরে প্রতিবাদী যদি এ 

(ঘ) যদ্্বাবিতং আ্াবিতঞ্চ বং ও) অশ্রতার্থমদৃষ্ার্থং 

(চ) ব্যবহার়্ার্থমেধ চ (ছ) অলতোহ্যষ্ট 



নীরগ-স্থৃতিঃ 

ধত্র (ক) স্তাৎ সংশয়ে লেখ্যে ভূতা ভূতকৃতে কচিৎ, 

৩৯ 

লিখিতং লিখিতেনৈব সাক্ষিমণ্ড সাক্ষিভির্থরেৎ। 
তৎসত-করিয়াচিব-যুকতিপরান্তিতিরু্ধরেৎ (৫) 7১৪৩, সাক্ষিত্যো লিখিতং শ্রেয়া লিহিতাঙগ তু 
লেখ্যং হচ্চান্তানামকং হেত্বস্তরকৃতং ভবে । 
বিপ্রত্যয়ে পরীক্ষ্যং তত সম্বন্ধাগম-হেতুতিঃ ॥১৪৪ 

খণপত্র দেখিতে চাহে, বাদী 'সেই দলিল দেশাস্তরে 

আছে, এই উত্তর দিলে অথবা প্রতিবাদী বাদীর অভি- 
যোৌগের উত্তরে 'আমি খণ পরিশোধ করিয়াছি, দত্ত 

পরিশোধ-পত্র আমার নিকট আছে" বলে, তখন বাদী 

তাহা! দেখিতে চাহিলে সে যদি বলে-_-তাহা। দেশাক্তরে 
আছে” তখন এ উভয়স্থলে দেই পত্র আময়ন করিবার 
জগ্য সময় পাইবে; এবং নম্ট বা হৃতাদদি স্থলে বাদী এবং 

প্রতিবাদী উভয়ই উক্ত উভয়প্রকার পত্র পাইবাঁর 

সম্তাবন] থাকিলে এ পত্র আনিয়া দেখাইবাঁর জন্য সময় 

পাইবে । আর এ পত্র নষ্ট হইলে যে ব্যক্তির! উদ্থা 

দেখিয়াছে অর্থাৎ যে এঁ পত্রের লেখক এবং লিখিবার 

সময় যে ব্যক্তি বা যাহারা উপস্থিত ছিল, সেই সকল 

লোককে আনিয়া প্রমাণ করিবে ।১৪২ 

যদি কোন দলিলে এইরূপ সংশয় হয় যে, ইহ] করা 

হইয়াছিল কিনা ইত্যাদি স্থলে নিজের হন্তচিহ্ন (টিপসহ্ি) 
অথব৷ স্বাক্ষর দ্বারা অথবা সাক্ষী-চিহ্ দ্বারা ও লেখকের 

লিপির নিরূপণ দ্বারা এবং কি কাঁরণে ইহা ঘটিয়াছিল 
এই প্রকার যুক্তিপ্রাপ্তির দ্বারা উক্ত সংশয় দূর 
করিবে ।১৪5 

যে দলিল কোন কারণবশতঃ অপরের নামে অর্থাৎ 

বেনামী হইয়া যাকে, তাহা! অপরের নামে চিহ্নিত বলিয়া 
সন্দেহ-স্থল হইলে নিশ্চয় করিবার অর্থাৎ প্রকৃত খণদাতা 

বা থণগ্রহীতার অবধারণের জন্য সন্ধন্ধ, আগম ও হেতু 

এই ব্রিবিধ দ্বার! পরীক্ষা! করিতে হইবে। (স্থধীবর 
কল্যাণভট্রমহোদয় সম্বন্ধ, আগম ও হেতুর অর্থ নিম্স- 
লিখিতরূপে দেখাইয়াছেন। সন্বন্ধ_একবংশে উৎপত্তি 

সন্বন্ধ, একজাতি বলিয়া সম্বন্ধ, বৈবাহিক সম্বন্ধ, মিত্রতা 
সহ্ন্ধা ও একরাপ বাবহার করা সন্বন্ধ। আগম--"এক 

পাঠাত্তর ৪-_কে) বন্মিন্ (খ) প্রাপ্তিযুক্ত ভিরন্ধর়েৎ 

সাক্ষিণঃ ॥১৪৫ 

ছিন্ন-ভিন্ন-হুতোশ্ন উ-নউ-দুলিখিতে তু চ। 

বংশে জন্ম বলিয়া, ক্রুয়জম্য, গচ্ছিত রাখা, কুড়াইয়। 

পাওয়া, শ্রীতি-প্রাপ্তি ও স্থদ-পাঁওয়া এই সকল উপায়ে 

যাহা আসে, তাহাকে আগম বলে। হেতু হেতু- 

শবের অর্থ বিতর্ক ; কেন, কিসের জন্য ইত্যাদি কারণ, 

যেজন্যা উহ! হইয়াছে, সেইস্থলে হেতু-শব্দ প্রয়োগ হয়। 

এই সকল সম্বন্ধ আদি দ্বারা পুর্বোন্ত সকল সংশয় নষ্ট 
হইবে। অতএব অন্যের নামে কেন দলিল হইল-__ 

ইহ1 পরীক্ষায় স্থির হইলে এঁ দলিল প্রমাণ হইবে। 

কিন্তু যদি এই সকল কারণ না থাকে, তাহা হইলে ইহ? 

প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না)। এইস্ঘলে বক্তব্য এই 

যে, খণাদি বিষয়ে যে দলিল হয়, যেব্যক্তি খণ করে 

ও যে ব্যক্তি খণ দেয়-_-এই উভয়েরই নাম এ পত্রে 

থাকে। এইজন্য আত্মীয়-স্থলে খণাদি আদায় না হইলে 

রাজদ্বারে যাইয়া আত্মীয়ের নামে নালিশ করিলে 

লোকলজ্জা-ভয় থাকে বা আমি ব্রাঙ্ষণ অথচ ল্মুদ 

লইতেছি' ইহাতে লোকের নিকট অর্থলোভে অন্যায় 

করার জন্য লোৌকলজ্জা, অথবা নিজের ধর্মাচরণের 

হানি-প্রকাশের ভয়ে অপরের কাছে খণজন্য খত 

হইতে পারে এবং খণগ্রহীতার আত্মীয়স্থলে খণ ন! 

পাইবার জস্তাবনায় বা! দারিত্য-প্রকাশে লঘুতা 

প্রকাশ পাইবে, এই জন্য খণগ্রাহী অন্যের নাম দিয়া 
দলিল করাইতে পারে । এই সকল কারণে অন্যের 

নাম-চিহিত খত অর্থাৎ দলিল হইলে নিজনামে খণ 
না দিবার বা না লইবার কারণ সম্বন্ধ, আগম ও হেতু 
ভ্বারা ভিন্ন ব্যক্তির খণ দিবার পত্র ও অন্যের নামে 

ধণকারীর পত্র হইয়াছে--ইহা প্রমাণ হইলে, সেই খত 

অর্থাৎ দলিল প্রমাণ হুইবে নতুবা অগ্রমাণ বলিয়া 
জানিবে ।১৪৪ 

(গ) লিখিতেন তু 



8৪ এ আধ্য-শান্র 

কর্তৃব্যমদ্ল্লেখ্যং স্তাদ্ কে) এষ লেখ্যবিধিঃ স্মৃতঃ॥১৪৬া একাদশবিধিঃ সাক্ষী (ঘ)'শান্্রষ্ট। মনীধিভিঃ | 

সন্দিপ্ধেষু চ কার্য্যেযু দ্বয়োবিবদমানযোঃ। 
শরচ্তদৃষ্টানুভূতার্থা খ)সাক্ষিত্যে। ব্যক্তিদর্শনম্ ॥১৪৭ 

সমক্ষদর্শনাহ সাক্ষী বিজ্ঞেয়ঃ শ্রোত্র-চক্ষুষোঃ | 

কৃতঃ পঞ্চবিধস্তেষাং (উ)ষড় বিধোহকুত উচ্যতে 0১৪৯ 

লিখিতঃ স্মরিতশ্চৈব যদৃচ্ছাভিজ্ঞ এব চ। 

গুঢশ্চোত্তরসাক্ষী চি সাক্ষী পঞ্চবিধঃ কৃতঃ ()॥১৫০ 
ষড়েতে পুনরুদ্দিষ্টাঃ সাক্ষিণত্কৃতাঃ স্বয়মূ (ছ)। 

শ্রোত্রস্ত যৎ পরে ব্রত চক্ষুযোর্দর্শনং ব্বয়মূ (গ)॥১৪৮ গ্রামশ্চ প্রাড়বিবাকশ্চ রাজ! চ ব্যবহারিণাম্ ॥১৫১ 

যদি উত্তমর্ণ খণপত্র দ্বারা নিজের দেয় খণ প্রমাণ 

করে, তাহা হইলে ধণগ্রাহী উক্ত থণের পরিশোধ-পত্র 

অর্থাৎ রসিদ দেখাইয়া উহার পরিশোধ প্রমাণ করিবে । 

খণদাতা যদি খণপত্র অর্থাৎ খত "হারাইয়৷ গিয়াছে" বা 

দগ্ধ হইয়াছে' কিংবা চুরি হইয়া গিয়াছে' বলে, তখন 
খণগ্রহীতাও খণ-পরিশোধ-পত্র এঁভীবে নষ্ট হইয়াছে 
বলিতে পারিবে । আর যেস্থলে আত্মীয়দ্বারা খণগ্রহণ 
প্রমাণ হইবে, সেইন্থলে খণপরিশোধও সাক্ষীদ্বার প্রমাণ 

করিতে হইবে । এইস্থলে যদি সাক্ষী না থাকে, এবং 

খণপরিশোধকালীন খণদাতার দেওয়া ধণের পরিশোধ- 

পর থাকে, তাহা হইলে সাক্ষী হইতেও তাহা বলবৎ 

হইবে, কিন্তু লিখিত হইতে সাক্ষীর প্রমাণ্য বলবৎ 

হইবে না। যদি খণপত্র ছিন্ন বা খণ্ডখণ্ড বা অপহৃত বা 
অগ্যপ্রকারে নষ্ট হয় অথবা তাঁহার লেখা মুছিয়া যায় 

কিংবা এ খতে উত্তমর্ণ বা অধমর্ণের নাম-ঠিকানাদির 

বিশেষ উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে উত্তমর্ণ এইস্থলে 
অধমর্কে ধরিবে ; তখন সেই অধমর্ণ অন্য খত অর্থাৎ 

দলিল করিয়া দিবে। কিন্তু যদি অধমর্ণ বলে, “এই খণ 
আমি গ্রহণ করি নাই, এই দলিল জাল এবং ইহা 

অন্যাারা কৃত হইয়াছে” তাহ হইলে ধর্মীধিকরণে 

অভিযোগ করিয়া রাজার দ্বারা এ দলিল করাইয়া 
লইবে- ইহাই হইল লেখ্যবিধি ।১৪৫ 

অসাক্ষিভেদ 
বাদী এবং প্রতিবাদী কোন সন্দিগ্ধ বিষয় লইয়া 

বিবাদ করিতে থাকিলে যে সকল ব্যক্তি উক্ত বিবাদের 

বিষয় শুনিয়াছে বা দেখিয়াছে বা তাহা হইতে অনুভব 

_পাঠাত্তর £-কে) লেখ্যমন্তদ্ধি কর্তব্য 

(গ) , চক্ষুষঃ কায়কর্ম যত 
(খ) দৃষ্টশ্রতাগ্ৃভূতত্বাৎ 

€ঘ) একাদশবিধঃ স. ভু 

করিয়াছে, সেই সাক্ষিগণ হইতে সন্দিগ্ধবিষয়ে সত্যের 
প্রকাশ হইবে ।১৪৭ 

কর্ণ এবং চগ্ুদ্ধারা একসঙ্গে সম্যগরূপে দর্শন 

অর্থাণু কর্ণবারা শ্রাবণ এবং চক্ষু্ারা দর্শন হইতে জ্ঞান হয় 
বলিয়াই এঁ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সাক্ষী নামে অভিহিত হয়। 

কর্ণের যে জ্জীন_-তাহা৷ পরের উক্তির অমুভব আর চক্ষুর 
যেজ্ঞান--তাহাই দর্শন।১৪৮ 

মনীধিগণ শান্সে উক্ত সাক্ষী একা দশপ্রকার বঙিয়া- 
ছেন; তাহার মধ্যে প্রথম পাচপ্রকার সাক্ষীকে কৃত- 
সাক্ষী আর অবশিষ্ট ছয়প্রকার সাক্ষীকে অকৃতসাক্ষী 
বলিয়া জানিবে ।১৪৯ 

(১) লিখিতপাক্ষী--দলিল-পাত্রীদিতে যাহার নাম 

লিখিত থাকে, তাহাকে লিখিতসাক্ষী বলিয়। জানিবে; 
(২) ম্মারিতপাক্ষী--যাহাদের স্মরণ করাইয়া দিতে হয়, 
তাহাদিগকে ম্মারিতসাক্ষী বলিয়া জানিবে; €৩) 

যদৃচ্ছাভিজ্ভপাক্ষী যাহারা দৈবক্রমে উপস্থিত হইয়া 
বিবাদ-বিষয় অবগত হয় এবং অনুরুদ্ধ হইয়া সাক্ষ্য দেয়, 
তাহাদিগকে যদৃচ্ছাভিজ্ভসাক্ষী বলিয়া জানিবে; :8) 
গুঢসাক্ষী-যাহীরা অজ্ঞাতভাবে থাকিয়া বিবাদের 

বিষয় শুনিয়া থাকে, তাহাদিগকে গুটুসাক্ষী বলিয়া 
জাঁনিবে; এবং €৫) উত্তরসাক্ষী-_সাক্ষিদিগের নিকট 
হইতে বিবাদের বিষয় শুনিয়া যাহারা সাক্ষ্য দেয়, 
তাহাদিগকে উত্তরসাক্ষী বলিয়া জানিবে--এই পঞ্চবিধ 
হইল কৃতসাক্ষী 1১৫০ 

আর অবশিষ্ট যড়বিধ সাক্ষী ন্বয়ংই হয় বলিয়া 
অকৃত-সাক্ষী বলে। (১) গ্রামসাক্ষী-_-গ্রামে বিবাদের 
ঘটনা ঘটিলে গ্রামস্থ যে সমস্ত ব্যক্তিরা যেখানে সাক্ষ্য 

ডে) কৃতঃ পঞ্চবিধস্তত্র চে) স্বতঃ 

ছে) অকৃতঃ বড় বিধে নিত্যঃ সরিভি; পরিকীতিতঃ। 



নরদ-স্মৃতিঃ 

কার্য্যেষভ্যস্তরো! কে) যঃ স্তাঙ্ঘথিন। প্রহিতশ্চ যঃ। 

কুল্যাঃ (খ) কুলবিবাদেষু ভবেয়ুস্তেহপি সাক্ষিণঃ ॥১৫২ 
কুলীনা খজবঃ শুদ্ধা জন্মতঃ কর্মতোহর্থতঃ | 
ব্র্যবরাঃ সাক্ষিণোহনিন্দ্যাঃ শুচয়ঃ শুদ্ধবৃদ্ধয়ঃ গ)॥১৫৩ 

্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্ঠাঃ শুন্রে। যে চাপ্যনিন্দিতাঃ। 
প্রতিবর্ণং ভবেয়ুস্তে সর্বে সর্বেষু বা স্মৃতাঃ (ঘ) ॥১৫৪ 

দেয়, তাহাদিগকে গ্রামসাক্ষী বলিয়া জানিবে; 
(২) প্রাড়বিবাকপাক্ষী-_-ধর্ম(ধিকরণে ঘটনা! ঘটিলে 

বিচারক যে সাক্ষী হয়, তাহাকে প্রাড়বিবাকসাক্ষী 

বলে; (৩) রাজসাক্ষী_রাজার সম্মুখে ঘটনা ঘটিলে 

যেস্থলে রাজাই সাক্ষী হন, সেইস্থলে তীহাকে 

রাঁজসাক্ষী বলিয়৷ জানিবে ; (8) কাধ্যাভ্যন্তর-সাক্ষী__ 

বাবহারি-দিপের অর্থাত মৌকদ্দমাকারিদিগের ব্যবহার- 

বিষয়ে যাহারা জড়িত আছে, তাহাদিগকে 

কার্ধ্যাভ্যন্তরসাক্ষী বলে; (৫) আঁথপ্রহিতসাক্ষী-_ 

মৌকদ্দমাকাঁধ্য করিবার জন্য যাহারা বাদী কর্তৃক 

প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে অথিপ্রহিতসাক্ষী বলিয়। 

জাঁমিবে ; এবং (৬) তুল্যসাক্ষী--বংশগত বিবাদে সেই 

বংশবুক্তান্তজ্ঞ বংশজগণ যাহার] সাক্ষী হয়, তাহাদিগকে 

তুল্যসাক্ষী বলিয়া জানিবে_-এই ষড়বিধ সাক্ষী 

স্বতঃসিদ্ধলাক্ষী বলিয়া ইহাদিগকে অকৃতপসাক্ষী 

বলে ।1১৫১-৫২ 

সত্কুলোদুত খন্ভু অর্থা২ সরলম্বভাব, জন্ম 
হইতে ধীহার! শুদ্ধ ও নিন্দনীয় কর্ম না করার জন্য 
পবিত্র অর্থের আদান-এদানে বীহারা শুচি-প্রকৃতি, 

বাহার] অর্থগু। নহেন, ধাহারা শান্ত এবং যীহাঁরা 
লোকনিন্দীভাজন নহেন-_-এইরূপ তিনজন সাক্ষী 
হইলেও কার্য্যসিদ্ধির হেতু হয়। ছুই বা এক ব্যক্তিও 
সাক্ষী হইতে পারেন, যদি উভয়পক্ষের অনুমোদিত 
হয়। অন্যত্র কার্য্ের বিস্তার অনুযায়ী সাক্ষীর বিস্তার 
হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুদ্র অনিন্দিত 

পাঠান্তর £-৫ক) কার্যেঘধিকতো 
গে) গুচন্ঃ সাঃ মুবৃদ্ধয়ঃ 

৬ 

থে) কুলং 
ঘে) পুনঃ 

৪১ 

শ্রেণীু শ্রেণিপুরুষাঃ স্বেষু বর্গেষু বগিণঃ4 
বহির্বাসিষু বাহ? স্থ্যঃ (ও) 

সয়? স্্রীষু চ সাক্ষিণঃ ॥১৫৫ 

শ্রেণ্যাদিষু চ সর্বেষু কশ্চিচ্চেদ্ ছ্েস্যতামিয়াৎ | 

তেভ্য এব ন সাক্ষ্যং (5) 

স্যাদ্ দেষ্টারঃ পর্ব এব তে ॥১৫৬ 

অর্থা২ পোষশূন্ত হইলে ইহারা নিজবর্ণের সাক্ষী 

হইবে। অথবা! সকলবর্ণের বিবাদ বিষয়ে সকল 

বর্ণের অনুষ্ট সকলবর্ণ ই সাক্ষী হইতে পারে বলিয়৷ 

জানিবে ।১৫৩-৫৪ ও 

যে ব্যক্তি যে শ্রেণীর লোক, সে ব্যক্তি সেই 

শ্রেণীর সাক্ষী হইবে, যেব্ক্তি যে বর্গের মে ব্যক্তি 
সেই বর্গের সাক্ষী হইবে, গ্রামের বাহিরের সাক্ষিদিগের 

বিবাদবিষয়ে গ্রামবাহ্য-জাতি সাক্ষী হইবে। স্ত্রীজাতির 
বিবাদবিষয়ে স্রীজাতিই সাক্ষী হইবে 1১৫৫ 

পূর্বোক্ত শ্রেণী ও বর্গাদির মধ্যে কোন ব্যক্তির 
যদি কাহারও উপর দ্বেষব থাকে, তাহা! হইলে সেই 
ব্যক্তি কোন বিবাদবিষয়ে স্বশ্রেণী বা বর্গাদির কাহারও 

সাক্ষী হইতে পারিবে না, কারণ, সেই ব্যক্তি 

সকলের বিদ্বেধভাজন। অথবা কোন ব্যক্তির উপর 

যদি উক্ত শ্রেণীর বা বর্গীয় প্রভৃতির কোন দ্বেষ 
থাকে, তাহা হইলে বিদ্িষ্ট ব্যক্তির অভিযোগে 
তাহারা (শ্রেণীপ্রভৃতির মধ্যে) কেহ সাক্ষী হইতে 
পারিবে না, কারণ, এ্রব্যক্তির উপর তাহাদের দ্বেষ 
আছে ।১৫৬ 

“বচন', “দোষ, ভেদ”, ম্থিয়ষ্উক্তি” ও ম্ৃতাস্তর/ 

অনুসারে অসাক্ষীরও পঞ্চবিধ ডেদ এই শাস্ত্রে আছে,_ 
ইহা পগ্ডিতগণ দেখিয়াছেন 1১৫৭ 

এই যে পঞ্চবিধ অসাক্ষী কথিত হইল, দেবধি তাহাদের 

স্বরূপ দেখাইতেছেন--€১) শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, (২) তপস্বী, 

ডে) বাহ্থাশ্চ ১) লাক্ষী 



৪২ আধ্য-শা 

অসাক্ষ্যপি হি শান্ত্রেহস্মিন্ (ক) 
দৃষ্টঃ পঞ্চবিধো! বুধৈঃ 

বচনাদ্দোষতো ভেদাৎ স্বয়মুক্তিমৃতাস্তরঃ (খ) ॥১৫৭ 

শ্রোত্রিয়াস্তাপসা বৃদ্ধ! যে ৮ প্রত্রজিত৷ নরাঃ। 

অসাক্ষিণস্তে বচনান্নাত্র হেতুরুদাহৃতঃ ॥১৫৮ 

স্েনাঃ সাহসিকাশ্চণ্ডাঃ কিতবা বধকাশ্চ যে। 

অনান্গিণস্তে হুষটত্বাতেষু সত্যং ন বিদ্যাতে (%)॥৯৫১ 

রাজ্ঞা পরিগৃহীতেষু সাক্ষিতঘেকার্থনিশ্চয়ে | 
বচনং যত্র ভিছ্যেত তে স্ত্যর্ভেদাদসাক্ষিণঃ ॥১৬০ 

(৩) বুদ্ধ ও (৪) সন্স্যাসী- এই চারিজন বচন অনুসারে 

সাক্ষী হইতে পারিবে না। তাহাদের সাক্ষী নাহওয়ার 

অন্যকোন হেতু শাস্ত্রে দেখা যায় না।১৫৮ 

চোর, দন্থ্যতাদি সাহসিক-কর্মকারী, চণ্ড অর্থাৎ 

অতিক্রোধী, ধূর্ত ও হত্যাকারী ইহারা দুষ্ট বলিয়া 
সাক্ষী হইবে না। কারণ, এই সকল ব্যক্তি সত্যা শ্রয়ী 
নয় ।১৫৯ 

রাজ! বিচারকালে কোন বিষয়ের নির্ণমনিমিত্ সাক্ষ্য- 

গ্রহণ করিতে থাকিলে সাক্ষীরা যদি বিভেদমূলক নানা 
প্রকার বাক্য বলে, তাহ! হইলে সাক্ষিদিগের 

পরম্পরোক্ডির ভেদ হওয়ায় এইস্থলে এ সাক্ষী প্রমাণ 

বলিয়া গণ্য হইবে না; ইহাদের পারস্পরিক ভেদ জন্য 

সাক্ষী হওয়ায় উহা? সিদ্ধ নহে ।১৬০ 

পূর্বে সাক্ষীমধ্যে যাহার নাম উল্লিখিত হয় 
নাই, সেইব্যক্তি যর্দি স্বয়ং আসিয়া বলে-_-আমি 
অত্যন্ত শুচিম্বভাব ব্যক্তি, অকারণ এই ব্যক্তি গণ দিয়া 

বা খণগ্রহণের অভিযোগে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া 
আমি সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছি', তাহা! হইলে পূর্বে 

পাঠীস্তরঃ- কে) শাস্ত্রেযু থে) স্বয়মুেমূতাস্তরাৎ 
্রন্থাস্তরে নিমলিখিত দুইটি অধিক শ্লোক দেখা যায়-- 

* শ্রোত্রিয়াদ্ভা বচনতত্তেনাগ্যা1! দোষদর্শনাৎ 

ভেঘাদ্ বিপ্রতিপত্তিঃ স্যাদ বিবাদে যত্র সাক্ষিণঃ ॥ 

স্বয়মুক্তে রনির্দিষ্টঃ গ্বয়মেবৈত্য যো৷ বদেৎ। 

শৃত্তাস্তরোধাথনি প্রেতে মুমুষুশ্রাবিতাদূতে--পা 

অনিদিষ্টস্ত সাক্ষিত্বে (গ) স্বয়মেবৈত্য যো যে 
শুচীত্যুক্তঃ স শান্ত্রেযু ন স নাক্ষিত্বমর্থতি ॥১৬১ 
যোহর্থ; শ্রাবধিতব্যঃ স্যাতন্রিম্নসতি চাধিনি। 

ক তদ্বদতু (ঘ) সাক্ষিত্বমিত্যসাক্ষী মৃতাস্তরঃ ॥১৬২ 
দ্বয়োবিবদতোরর্ধে দ্বধয়োঃ সস চ সাক্ষিমু। 
পুর্বপক্ষে। ভবেদ্ যন্থ ভবেযুস্তস্ত সাক্ষিণঃ ॥১৬৩ 

আধর্ষ্যং পুর্বপক্ষস্ যন্মিন্নর্থবশান্ডবেশ (€?) । 
বিবাদে সাক্ষিণস্তত্র প্রষ্টব্যাঃ প্রতিবাদিনঃ ॥১৬৪ 

ন পরেণ সমুদ্দিষ্টমুপেয়াৎ সাক্ষিণং রহঃ | 
পাপী পাগাপলিণ পা পপ পপ 

তাহার নাম সাক্ষীর মধ্যে উল্লেখ না থাকায় 

সেই ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে না-_-ইহা শান্তে 

কথিত আছে। ইহাকে 'স্বয়ম্উক্তি' সাক্ষী বলিয়া 

জানিবে ।১৬১ 

বিচারকালে যে সাক্ষীর যাহ শুনাইবার আছে, 
বিচারার্থীর সৃভ্যু হইলে সেই সাক্ষী কোথায় তাহা 
বলিবে? (যেমন--এই প্রতিবাদী আমার সমক্ষে 
এত টাকা খণ লইয়াছিল'_-এই বক্তব্য থাকিলেও 

যদি বাদী অর্থাৎ খণদাঁতা মরিয়া যায়, তাহা হইলে 

এই সাক্ষী কোথায় স্বীয় বক্তব্য বলিবে?) ইহাকে 
মৃতীস্তর' সাক্ষী বলে, স্থতরাং তাহা অপ্রমীণ 

হইবে 1১৬২ 

বাদীর সাক্ষিনিয়ম। 
যেস্থলে বিবাদকাঁরী বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়েরই 

সাক্ষী আছে, সেইস্থলে পূর্বপক্ষের অর্থাৎ বাদীর সাক্ষীই 
প্রথমে গ্রাহথ হইবে ।১৬৩ 

প্রতিবাদীর সাক্ষি-নিয়ম। 
েস্থলে বিচাধ্যবিষয়ে বাঁদী-পক্ষের সাক্ষী প্রভৃতির 

বাকাযাদির কোন দোধজন্য হীনতা প্রকাশ পাইবে, 
সেইস্থলে প্রতিবাদীর সাক্ষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে 
হইবে ।১৬৪ 

(গ) শ্বয়মুক্তেরনুদ্ি্টঃ. €খ) তদ্ বর্দতি 



নারদ-প্মৃতিঃ 

ভেদয়েত্বং ন চান্যেন হীয়েতৈবং সমাঁচরন্ ॥১৬৫ 
সাকষ্যদ্দিষ্টো যদি প্রেয়াদ্ গচ্ছেদ্ বাপি দ্বিগম্তরম | 
তচ্ছেশতারঃ প্রমাণং স্থ্যঃ গ্রমাণং হ্থ্যত্তর! ক্রিয়া ॥১৬ 

সদীর্ঘেণাপি কালেন লিখিতঃ সিদ্ধিমাগুয়া | 

আত্মনৈব লিখেজ্জানন্ন চেদন্যেন লেখয়ে (ক) ॥১৬৭ 

অফ্টমাদ বশসরাৎ দিদ্ধিঃ ম্মারিতস্তেহ সাক্ষিণঃ | 
আ পঞ্চমাতথা দিদ্ধির্দৃচ্ছোপগতস্ত চ 1১৬৮ 

বাদী কিংবা প্রতিবাদী কখন পরপক্ষ মানিত 

সাক্ষীর সহিত নির্ভনে আলাপ করিরে না, বা অন্য 

কোম ব্যক্তির দ্বারা তাহার সাক্ষী ভাঙ্গাইবে না, 

যদি এইরূপ ঘটন! প্রামাণিত হয়, তাহা হইলে 
উক্ত ব্যক্তি পরাজিত হইবে 1১৬৫ 

মানিতসাক্ষীর যদি মৃত্যু হয়, বা সেই ব্যাক্ত 

যদি অতি দূরদেশ গমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে 

সেই ম্ৃতব্যক্তির মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বকাঁলীন ও দূরদেশ- 
গমনের পূর্বকাঁলীন তাহার নিকট হইতে বিবাদ-বাক্য 
শবণকারীও সাক্ষীরূপে প্রমাণ হইবে, কারণ, সাক্ষাৎ 

কোন প্রামাঁণ না থাকায় তাহাঁরই সাক্ষ্য শেষ বিচার" 

সাঁধন ক্রিয়! হইবে অর্থাৎ তাহা গৌণ-প্রামাণরূপে গৃহীত 

হইয়া বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইবে। এইস্থলে অন্য কোন 

উপায় ন! থাকায় এই গৌণ-প্রমাঁণকেই প্রমাণ বলিতে 
হইতেছে ।১৬৬ 

বহুকাল গত হইলে লিখিতসাক্ষী বিশিষ্ট প্রমাণ 
বলিয়া গণ্য হইবে। এই লিখিতসাক্ষী সাধারণতঃ 

ছুইপ্রকার, যথা-(১) ঘষে ব্যক্তি লিখিতে জানে, সেই 
ব্যক্তি স্বয়ং সাক্ষী বলিয়া অভিযোগ-পত্রাদিতে 

লিখিয়াছে; (€২) যেব্যক্তি লিখিতে জানে না, সেই 

ব্যক্তি অন্য দ্বার! সাক্ষী বলিয়া! লিখাইয়াছে।১৬৭ 

যে ব্যক্তি সাক্ষী হইবে বলিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, 
সেই ব্যক্তিকে যদি বিবাদের বিষয় স্মরণ করাইয়া 

দিতে হয়, তাহা হইলে এই সাক্ষী আটবশুসর 
পর্ধ্স্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে। আর প্রসঙক্রমে 

পাঠাস্তর $_-(ক) আত্মনৈবলিখেজ্জানরজ্ঞানান্ত্ত লেখয়েৎ 

৪৩ 

অ! ভৃতীয়াত্তথা বর্ধাৎ সিদ্ধিগুিন্ত সাঁক্ষিণঃ 
আ৷ সংবগ্সরতঃ (খ) সিদ্ধিরদস্ত্যত্তরসাক্ষিণঃ ॥১৬৯ 

অথবা কালনিয়মো! ন দৃষ্টঃ সাক্ষিণং প্রতি । 
স্মৃত্যুপেক্ষং হি সাক্ষিত্বমানুঃ শান্ত্রবিদো জনাঃ ॥১৭৩ 

যস্ত নোপহতা বুদ্ধিঃ (গ) ম্মৃতিঃ শ্রোত্রঞ্চ সাক্ষিণঃ | 
স্থদীর্ঘেণাপি কালেন স সাক্ষী (ঘ) সাক্ষ্যমর্থতি ॥১৭১ 

অসাক্ষিপ্রত্যয়াস্তন্যে ঘড় বিবাদীঃ প্রকীতিতাঃ | 

হঠাশড কার্য্যস্থলে উপস্থিত হওয়ার জন্য সাক্ষী 

হইয়াঁছে,_ এইরূপ স্থলে যে ব্যক্তিকে স্মরণ করাইতে 
হয়, সেই সাক্মী পীচবতসর পর্যন্ত প্রমাণ বলিয়া 
গণা হইবে 1১৬৮ 

ষে বাক্তি গুগ্তভাবে থাকিয়া খণগ্রহণাদিতে সাক্ষী 

হয়) সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য তিনবতসর পরধ্যস্ত প্রমাণ 

বলিয়া গৃহীত হইবে। যে সাক্ষী মুমুষুব্যক্তি বা অতি- 

দূরদেশগত-ব্যক্তি হইতে শোনা কথা বলে--এতাদৃশ 
উত্তর-সাক্ষী একবসর পর্যান্ত প্রমাণ বলিয়া গৃহীত 
হইবে 1,৬৯ 

অথবা! এই যে কাল-নিয়ম দেখান হইল; উক্ত 

কাল-নিয়ম সাক্ষীর প্রতি দেখিতে হয় না, কারণ 
ব্যবহারশান্ত্রবিদ্গণ স্মরণশক্তি ধরিয়াই এই সাক্ষী 

হইবে বলিয়াছেন। (পূর্বে কাঁল-নিয়ম বলার তাশুপধ্য 

হইল এই যে, উক্ত সেই সেই কাল পর্যন্ত মানুষের স্মরণ 

থাকার সম্ভবনায় কাল-নিয়ম কথিত হইয়াঁছে)।১৭০ 

যে সাক্ষীর বুদ্ধিভ্রম ঘটে নাই, স্মৃতিশক্ডিও অক্ষুন্ন 

আছে, বধিরাদি কর্ণদোষ হয় নাই, সেই সাক্ষী স্থদীর্ঘ- 

কালের পরেও সাক্ষ্য দিতে পারিবে ।১৭১ 

বিবাদের যে ছয়টি বিষয় আছে, তাহাতে সাক্ষী 

না থাকিলেও উহা! বোধগম্য হয়। সেই সকল কাধ্যের 

লক্ষণগুলি সাক্ষ্যের সূচক হইবে-ইহা মনীষিগণ 

বলিয়াছেন 1১৭২ 

(খ) আ বৎসরাৎ তথ 

গে) যন্ত পুধসৌ 'নোপহতা (ঘ) নিত্যশঃ 



৪৪ না্্য-শান্ 

লক্ষণান্যেব সাক্ষিত্বে (ক) যেষামাহুর্মনীধিণঃ ॥১৭২ 

উক্কানস্তেহগ্রিদো জ্ঞেয়ঃ শন্ত্রপাণিস্ত ঘাতকঃ | 
কেশাঁকেশি গৃহীতশ্চ যুগপশুপারদারিকঃ (খ) ॥১৭৩ 
কুদ্দালপাণিবিজ্ঞেয়ঃ সেতৃভেতা সমীপগণ | 
তথা কুঠারপাণিশ্চ নবচ্ছেতা (গ) প্রকীতিতঃ ॥১৭৪ 

প্রত্যক্ষ (ঘ)-চিহ্ো৷ বিজ্ঞেয়ো দগ্ডপারুষ্যকুম্নরঃ | 
অলাক্ষিপ্রত্যয়া হোতে পারুষ্যে তু পরীক্ষণম্ ॥১৭৫ 

কশ্চি কৃত্বাত্বনশ্চিহং দ্বেষা পরমুপদ্রেবে্ (উ)। 

হেত্বর্থগতিসাম্থৈ্তত্র যুক্তং পরীক্ষণমূ ॥১৭৬ 

(১) প্রস্থলিত গৃহের নিকটে অশ্রিসংযৌগ করিতে না 

দেখিলেও যদি জ্বলস্তমশীলহস্ত কোন ব্যক্তিকে দেখা 

যাঁয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই যে অগ্নিদাতা ইহা নিশ্চয় 

করিবে । (২) অঙ্গীঘাতাহত ব্যক্তির নিকটে অস্ত্রধারী 
কোন ব্যক্তিকে যদি দেখা যায়, তাহা! হইলে সেই 
ব্যক্তিই ঘাতক ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে । (৩) ছুইটি 

ব্যক্তিকে কোন স্ত্রীলোকের গ্ুহে কেশীকেশি অর্থাৎ 
পরস্পর কেশাকর্ষণপূর্বক বিবাদে রত দেখিয়া-__ তাহারা 

যে পরস্ত্রীগামী ইহা বুঝিতে হইবে। (৪) জলরক্ষার জন্য 
ক্ষেত্রের চত্রদিকে আইল আকৃতি যে সেতু নিম্মিত হয়, 
তাহ! কাহাকেও কাটিতে না দেখিলেও নিকটে যদি 

কোদাীলধারী কোন ব্যক্তিকে দেখা যায়, তাহা হইলে 

সেই ব্যক্তিই যে এ আইল কাটিয়াছে__ইহা বুঝিতে 
হইবে। (৫) কুঠীরহস্ত ব্যক্তিকে ছেদিত বৃক্ষের নিকটে 

দেখিলে সে-ই যে উহ! ছেদন করিয়াছে--ইহা বুঝিতে 

হইবে। (৬) এই ব্যক্তি দগ্ডদ্বার। হত্যা করিয়াছে-_ইহ। 

দৃশ্যমান চিহ্ন হইতে বুঝা যাঁয়। এই বড়.বিধ স্থলে সাক্ষী 
না থাকিলেও এ সকল জ্ঞানের কাঁরণ বুঝা যায়। তবে 
হত্যাদি কঠোৌর-কাধ্যে পরীক্ষা করণীয় ।১৭৩-৭৫ 

হুত্যাদি কঠোৌর-কার্য্যে পরীক্ষার কারণ হইল--কোন 

ব্যক্তি হত]াদি পারুয্য-কর্ণ করিয়া! উহার চিহ্ধ অপরের 

পাঠাস্তর ১ ফে) সাক্ষিত্বং তেষাম €খ) ল এব পারদারিকঃ 

গে) বনচ্ছেত! (ঘে) অভ্যগ্র ($) দ্বেষাঁৎ স এব পরমতি দ্রবেৎ 

নার্থসম্বদ্ধিনো নাপ্তা ন সহায়! ন বৈরিণ:। 
ন দৃষ্টদোষাঃ প্রষব্যাঃ সাক্ষিণঃ প্রতিদূষিতাঃ ॥১৭৭ 
দাস-নৈকৃতিকা শ্রদ্ধ-বৃদ্ধ-স্দ্রী-বাল-চাক্রিকাঃ। 
মত্তোম্ত্ত-প্রমত্তার্ভ-কিতব-গ্রামযাজকাঃ ॥১৭৮ 

মহাপথিক-সামুদ্রবণিকৃ-প্রত্রজিতাতুরাঃ 
ব্যন্ৈক (চ) শ্রোত্রিয়াচার-হীন-ব্লীব-কুশীলবাঃ ॥১৭৯ 
নাক্তিক-ত্রাত্য-দারাগ্রিত্যাগিনোহ্যাজ্যযাজকাঃ। 
একস্থালীহায়ারি-চর-জ্ঞাতি-সনাভয়ঃ ॥১৮০ 

প্রাগ দ্রষ্টদোষ-শৈলুষ-বিষজীব্যাহিতৃপ্তিকাঃ। 
গরদাগ্রিদ-কীনাশ-শুদ্রাপুত্রোপপাতকাঃ 1১৮১ 

উপর বিদ্বেষবশতঃ চাঁপাইয়। দিয়া তাহার উপদ্রব সৃষ্ট 
করে। এইজন্য উক্ত কাধ্যের হেতু ক্রোধাদি বা প্রয়োজন 

এবং সামর্থ্য ধরিয়! অর্থাৎ কেন হত্যা করিল এবং হত্যার 

দ্বারাই বা কি লাঁভ হইতে পারে, হত্যাকারী হতব্যক্তি 

হইতে ছূর্বল কি বলবান্--এইরীপে পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় 
করা উচিত।১৭৬ 

যড়বিধ সাক্ষি-নিন্দ।। 
পূর্বে যে সকল নিন্দিত সাক্ষীর কথ! বলা হইয়াছে, 

(১) এ সকল সাক্ষীর যাঁহাদের সহিত অর্থসম্থন্ 
আছে, (২) তাহার যাহারা আত্মীয়, (৩) যাহারা 

এককুলোতপন্ন, (৪) যাহারা একত্র মিলিত হইয়া উন্নতি- 

কর কাধ্য করে, (৫) যাহাদের সহিত শত্রুতা আছে 

তাহারা, এবং (৬) যাহারা অন্য বিচারকাধ্যে সাক্ষ্য 

দিয়! মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে- এইরূপ 

দোঁষদৃষ্ট ব্যক্তি সাক্ষী হইলে তাহাদিগকে নির্ণয়ের জন্য 

জিজ্ঞাসা করিবে না অর্থাৎ তাহারা সর্বদা অবিশ্বাস্য 
বলিয়া নির্ণয়ের যোগ্য বাক্যবাদী বলিয়া গৃহীত 
হইবে না।১৭৭ 

সাক্ষী প্রত্যুদ্ধার। 
যে ব্যক্তি গৃহদাসীর গর্ভোতপন্ন, দাস, নৈকৃতিক 

অর্থাৎ শঠব্যৰহারকারী বা বিপদগ্রন্ত, শ্রান্ধের অযোগ্য, 
বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, ষোড়শবর্ষের নুনবয়ন্ক বালক, চাক্রিক 

(চ) লৃন্ধৈক 
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ক্লাস্ত-সাহসিক-শ্রান্ত-নির্ধনাস্ত্যাবসায়িনঃ | 

ভিন্নবৃত্যলমার্ত্ব-জড় (ক)-তৈলিক-মুলিকাঃ ॥১৮২ 

ভূতাবিষট-নৃপদ্ধিষট-বর্ষ-নক্ষত্রসূচকাঃ। 
অঘশংস্াত্মবিক্রেতৃ-হীনাঙ্গ-ভগরৃত্তয়ঃ ॥১৮৩ 

কুনথী শ্যামদস্তশ্চ মিত্রঞ্রক-শঠ-শৌপ্ডিকাঃ খে)। 

এুন্দ্রজালিক-লুক্ধো গ্র-শ্রেণী-গণবিরোধিনঃ ॥১৮৪ 

অর্থাৎ স্ততিপাঠকবিশেষ, সুরাপানাদি জন্য মত্ত, উন্মত্ত, 

প্রমাদী অর্থাৎ অনবহিতচিত্বসম্পন্ন, পীড়িত, দৃ্যুতকর 

তর্থাৎ জুয়ারী, গ্রাম-যাঁজক অর্থাৎ যে ব্যক্তি একটি 

গ্রামের সকলের পৌরাহিত্য-কাধ্য করে-বহুলোকের 

ধজনক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকায় বিহিতকালে এ সব 

অনুষ্ঠান না হইলেও এ কার্য করে অর্থাুলৌভবশতঃ 

ধর্মভাবরহিত হইয়৷ এসব কার্য করে ।১৭৮ 

মহাঁপথিত অর্থাৎ দীর্ঘপথচারী, সমুদ্রবণিক্ অর্থাৎ 

সমুদ্রগমনীগমন দ্বারা বাঁণিজ্যকারী, ্ীব্রজিত অর্থাৎ 

সন্ন্যাসাশ্রমী। রোগার্ত, বিকলাঙ্গ, সংসারে যাহার কেহ 

নাই-_এতাদৃশ একাকী, শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদশাখাধ্যায়ী 

দান-প্রতিগ্রহাদি ব্রাহ্ধণোচিত ফট্কর্মনিরত ব্রাহ্মণ, 

আচারহীন অর্থাগু স্বধর্মচ্যুত, নপুংসক, কুশীলব অর্থাৎ 

নৃত্য-গীতাদি দ্বার জীবিকানির্বাহকারী ।১৭৯ 

নাস্মিক অর্থাৎ ধর্মবিশ্বামহীন, ব্রাত্য অর্থাৎ উপনয়ন- 

কাল চলিয়া! যাঁইলেও যাঁহাদের উপনয়ন-সংক্কীর হয় ! 

বধকম্চর্মরু পন্থুঃ (গ) পতিতঃ কৃটকারকঃ । 

কুহকঃ প্রত্যবদিত (ঘ) স্তক্করে! রাজপুরুষঃ ॥১৮৫ 

মনুষ্য-পশুমাংসাস্থি-মধু-ক্ষীরান্ত্নপিষাম্ (উ)। 

বিক্রেতা ব্রাহ্গণশ্চৈব দ্বিজো বাধষিকশ্চ যঃ ॥১৮৬ 

চ্যুতঃ স্বধর্মীৎ কুলিকঃ স্তাবকো হীনসেবকঃ ॥ 
পিত্র! বিবদমানশ্চ ভেদকৃচ্চেত্যসাক্ষিণঃ ॥১৮৭ 

ক্রয়-বিক্রয় দ্বার! জীবিকানির্বাহ করে, অহিতুপ্চিক অর্থাৎ 
যাহার! সর্পাদি ধরিয়া তাহ] দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, 

গরদ অর্থাৎ বাধিজনক-বিষ প্রয়োগকারী, অশ্রিদ অর্থাৎ 
গৃহাদিতে অগ্নিদানকারী, কীনাশ অর্থাৎ ক্ষুদ্র বা হীন- 
পশুহিংসাঁজীবী, শূড্রা-পুত্র, গোহত্যাদি উপপাতক- 
পাপযুক্ত ।১৮১ 

ক্লান্ত অর্থাৎ অত্যন্ত শারীরিক ক্রেশযুক্ত, সাহসিক 
অর্থাৎ বলপপূর্বক অনুচিত কর্মকারী, শ্রীস্ত, নির্ধন অর্থাৎ 
দযুতক্রীডাদি দৃষ্ধার্ধ্যের জন্য সর্বস্থহীন, অন্ত্যাবসায়ী অর্থাণ 
চগডালাদি, ভিন্নবুন্ত অর্থাৎ শিষ্ট-ব্যবহাঁরবজিত) অলন্ধ- 
সমাবর্তন অর্থাৎ গুরুগুহবাসী ব্রহ্ষচারী,জড় অর্থাৎ হিতা- 

হিতবৌধশূন্য বা বিকলান্তঃকরণ, তৈলব্যবসায়ী, মুলিক 
অর্থাত মুল পৈতৃক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যাহার! জীবিকা 

অর্জন করে ।১৮২ 

ভূতাবিষ, নৃপদ্ধেধী, বর্ষ-নক্ষত্রসূচক্* অর্থাৎ 
জিজ্ঞাসিত না! হইয়াও যাহারা ঘরে ঘরে যাইয়া বর্ষের 

নাই, স্্রীত্যাগী অর্থাত যাহার] স্বেচ্ছায় বিবাহিতন্দ্রী ূ ও অশিন্যাদি নক্ষত্রের শুভাশুভ ফল বলিয়! জীবিকা 

ত্যাগ করিয়াছে, অগ্রিত্যাগী অর্থাৎ সাগ্নিকত্রান্মণ- 

সন্তান হইয়াও যিনি অগ্নির উচ্ছেদ করিয়াছেন, অযাজ্য- 

যাঁজক অর্থাৎ অর্থলৌভবশতঃ নিন্দিত জাতির বা ব্যক্তির 

যাজনাকারী, একস্থালীসহায় অর্থা২ একপাকে 

ভোজনকারী বলিয়া সাহাধ্যকাঁরী, অরি, রাঁজনিযুক্ত 
চর, জাতি, সহোদর 1১৮০ 

ূর্বজন্মকৃতপাপসূচক কুষ্তীদি রোগদোষ যাহাদের 
পূর্ব হইতে জানা যায়, শৈলুষ অর্থাৎ নটের বৃত্তি দ্বারা 

জীবিকানির্বাহকারী, বিষজীবী অর্থাৎ যাহারা বিষের 

পাঠীত্তরঃ (ক) ভিম়বৃত্যসমাবৃত্ত-বন্ট-_ 
(খ) ্ঠাবদন্ স্বিত্রী মিত্রঞক্-ছঠ-শৌগিকাঃ 

অর্জন করে-_বর্তমীনে যাহারা দৈবজ্্ঞ বলিয়া বিদিত, 
অঘশংসী অর্থাৎ পাপিষ্ঠঠ আত্মবিক্রেতা অর্থাৎ 
ধনলাভের জন্য আত্মবিক্রয়কারী ভ্রীতদাস, হীনাঙ্গ 

* নক্ষত্রহ্চকসম্বন্ধে বৃহৎসংহিতাঁর কয়েকটি বচন এখানে 

উদ্ধত হইল__ 
অবিদিত্ৈব যঃ শাস্ত্রৎ দৈবজ্ঞত্বং প্রপদ্তে | 

স পঙ্ক্তিদুষকঃ পাপো জ্ঞেয়ে! নক্ষত্রস্থচকঃ ॥ 

তিথুৎপত্তিৎ ন জানস্তি গ্রহাণাৎ নৈধ সাধনম্। 
পরবাক্যেন বর্তন্তে তে বৈ নক্ষত্রহ্চকাঃ ॥ 

গে) বধকৃচ্ছিত্র কৃম্মঙ্ঘঃ ঘে) প্রত্যবস্থত 

(ড) খনুধ্যাবিষ-পন্তাঘুলবণীপুপ-বিকষধাম্ 



৪৬ 

অসাক্ষিণে! যে নিদিষ্টা দাস-নৈকৃতিকাদয়ঃ | 
কার্য্যগৌরবমাসাদ্ ভবেয়ুস্তেহপি সাক্ষিণঃ ॥১৮৮ 

সাহসেযু চ সর্বেষু স্তেয়লংগ্রহণেষু চ। 

পারুষ্যযোশ্চাপুযুর্ভযোর্ন পরীক্ষেত (ক) মাক্ষিণঃ ॥১৮৯ 

তেযামপি ন বালঃ স্থান্ন স্ত্রী নৈকো ন কুটকৃৎ | 
ন বান্ধবো ন চারাতিব্রযুস্তে সাক্ষ্যমন্থথা (খ) ॥১৯০ 

অর্থাৎ হম্তপদাঁদিশৃন্য, ভগরৃত্তি অর্থাৎ স্ত্রীলৌকত্বার! 
পুরুষাস্তর হইতে জীবিকার্জন-কারী ।১৮৩ 

কুনখী, শ্বাবদস্ত অর্থাৎ সম্মুখস্থ দত্তদ্ধয়ের মধ্যে কৃষ্ণ- 
দন্ত বা ক্ষুদ্রদত্ত, মিতদ্রোহী, শঠ, শৌগ্িক অর্থাত, মছ্থা- 

ব্যবসায়ী জাতি, এন্দ্রজালিক, লুব্ধ, উগ্র অর্থাৎ ক্ষত্রিয় 
দ্বারা শুত্রাগর্ডে উৎপাদিত ব্যক্তি, স্বাশ্রেণীর বা জাতীয় 
গণের বিরোধী 1১৮৪ 

বধক অর্থাৎ প্রাণীহিংসক, চর্মকৃড *% অর্থাৎ চর্ষের 

দ্রব্যাদি নির্মাতা, পঙ্গু, পতিত, কুটকারক অর্থাৎ 
যে ব্যক্তি দলিল জাল করে ও কুত্রিম দলিল দ্বারা লোঁক- 

বঞ্চনা করে, কুহক অর্থাৎ মন্ত্র-ওষধাদি দ্বার! বশীকরণাদি 

অভিচারণ-কর্মকাঁরী, প্রত্যবসিত অর্থাৎ প্রব্রজাদি হইতে 

ভ্রম্ট, তক্কর অর্থাৎ চোর, রাজপুরুষ ।১৮৫ 

মনুষ্য ও পশুর মাংস এবং অস্ষি, মধু, ছুগ্ধণ জল এবং 
দ্বত-বিক্রয়কারী ব্রাহ্গণ, বার্ধষিক অর্থাৎ সুদ গ্রহণ করিয়া 

জীবিকার্জনকারী ব্রাহ্মণ, স্বধর্শত)াগী, কুলিক তার্থাৎ 
শিল্পীকুলপ্রধানঃ স্তীবক অর্থাৎ তোষামোদকারী, হীন- 

সেবক অর্থাৎ দাস্কর্মকারী, পিতার সহিত বিবাঁদকারী, 

ভেদকৃড অথণশ বিবাদস্গ্টিকীরী_এই সকল ব্যক্তি 
সাক্ষী হইবে না, কারণ, ইহারা সত্যাশ্রয়ী নহে, অতএব 
বিশ্বামষোঁগাযও নহে 1১৮৬-১৮৭ 

গৃহদাঁসী-গর্ভোৎপন্ন দাস ও শঠ প্রভৃতি যাহারা সাক্ষী 

_* টাকাঁকার “চর্যরৎ। পাঁঠ না ধরিয়া 'চিরকৃ্ পাঠ ধরিয়া "যাহারা 

চিত্রক্কনাদি ঘার। জীবিকানির্বাহকারী” এই অর্থ করিয়াছেন | 

পাঠাস্তর £ কে) -_রসাক্সী নোপপদ্যতে । 
খে) নতত্রাপি চ বালঃ স্তাব্নৈকে। ন স্ত্রী ন:কূটককৎ। 

দা্য্য-শান্গ 

বালোহজ্ঞানাদসত্যাৎ জী পাপাভ্যাসাচ্ছ কুটকৃণড। 
বিক্রেয়া'দ্ বান্ধব স্সেহাদ্ বৈরনির্যাতনাদরিহঃ ॥১৯১ 
উভয়ানুমতে। (গ) ঘঃ স্যাদ্ ছ্বরয়োবিবদমানয়োঃ | 

অপাক্ষিকোহপি (€ঘ) সাক্ষিত্বে প্রষব্যঃ স্তা স 
সংসদি ॥১৯২ 

যস্ত্াতমদোষভিন্নত্বাদশ্বস্থ ইব লক্ষ্যতে । 

হইতে পারিবে না বলিয়া নিদিষ্ট হইয়াছে, তাহারা 

ঘটনাবিশেষের গুরুত্ব স্থলে অর্থাহু প্রত্যক্ষত্রষ্টা হইলে 
সাক্ষী হইতে পারিবে ।১৮৮ 

ঘটনাবিশেষের গুরুত্বস্থলে যাহার! সাক্ষ্য দিতে 

পারিবে বলা হইল, তাহাদের কাধ্যবিশেষ 

দেখাইতেছেন-_দন্্যতাদি যে সকল সাহসকর্ম আছে-- 
তাহাতে, চৌর্য প্রভৃতি কাধ্যে, দগুপারুষ্য অর্থাৎ 
লাঠালাঠি করিয়া যে উগ্রকার্যয হয়_তাহাতে ও 
বাক্পারুষ্য অর্থাৎ কটুবাক/ঘটিত বিবাদে সাক্ষীর 
কোনরূপ বিচার করণীয় নহে 1১৮৯ 

এইযে দণ্ুপারুষ্যাদি স্থলে নিষিদ্ধ সাক্ষি-সকল 

সাক্ষী হইতে পারিবে বলিয়া উক্ত হইল, তাঁহাদের মধো 

যে অপ্রাপ্তবয়স্ক অর্থা ষোড়শবর্ষের হীনবয়স্ক, 

স্ত্রীলোক, যাহার আত্মীয় বলিতে কেহ নাই অর্থাৎ 

একাকী, কুটকৃত্ অর্থাৎ জালিয়া, বান্ধব অর্থাৎ 
ভ্রাতা প্রভৃতি এবং শত্র--ইহার] শাক্ষী হইতে পারিবে 

না, কারণ, এই বাক্তিগণ বিপরীত সাক্ষ্য দিতে 

পারে ।১৭৯০ 

এক্ষণে কাহার দ্বার কি প্রকার সাক্ষ্যের বৈপরিতা 

হইতে পারে, তাহা দেখান হইতেছে-_- অপ্রাগু বয়ন 

বালকের সম্যক জ্ঞানের বিকাশ না হওয়ায় কি 

বলিতে কি বলিবে, দুর্বলপ্রকৃতি বলিয়া! স্ত্রীলোক 

সত্যকথ। নাও বলিতে পারে, পুনঃ পুনঃ পাপকাধ্য 
করায় জালিয়াৎ কখনও সত্যভাবী নহে, ভ্রাতা প্রস্ভৃতি 
বাঙ্ধবগণ ম্সেহের জন্য পাপ গোপন করে, শত্রু 

নিধ্যাতনের জন্য যে ব্যক্তি সর্বদ1 শত্রুতা সাধন করিতে 

গে) অথবান্থমতো ঘে) লসাঙক্ষ্যেকফোষ্খপি 
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স্থান, স্থানাস্তরং গচ্ছেদেকৈকং 
চানুধাবতি (ক) ॥১৯৩ 

কাত্য-নিভৃতোহকল্মাদভীক্ষং নিংশ্বলিত্যপি | 
ভূমিং লিখতি পাাভ্যাং বাহু বাসো (খ) 

ধুনোতি চ ॥১৯৪ 

ভিগ্যতে মুখবর্ণোহস্য ললাটং ন্থিদ্যতে তথা | 
শোষমাগচ্ছ তশ্চোষ্ঠাবুধ্বং তির্ধ্যক্ চ বীক্ষতে ॥১৯৫ 
ত্বরমাণ ইবাকল্মাদপৃক্টো (গ) বনু ভাষতে। 
কূটসাক্ষী স বিজ্ঞয্তং পাপং বিনয়েনগপঃ (ঘ)॥১৯৬ 

লাশ পাটা কটাীপ্পসীপীি আজপাগিলা ৯৬ ৩ ৮০ 

উদ্ভত-এই সকল ব্যক্তিগণ সাক্ষী হইলে প্রকৃত বিষয়ের 

সত্যপ্রকাশ না হইতে পারে, সেইজন্য কোন অবস্থায় 

ইহারা কখনও সাক্ষী হইতে পারিবে না।১৯১ 

কিন্তু যদি পূর্বোক্ত নিষিদ্ধসাক্ষিগণের মধ্যে 
কাহাকেও বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই সাক্ষী বলিয়া 

স্বীকার কট তাহা হইলে প্রাকৃত বিষয়ের সাক্ষ্য 
দ্রিবীর জন্য তাহাকে জিজ্ভাসা করিবে অর্থাৎ এইরূপ 

স্থলে অসাক্ষিগণও সাক্ষ্য দিলে তাহার কথা প্রমাণ 

বলিয়া গণ্য হইবে ।১৯২ 

মিথ্যাসাক্ষী। 
সাক্ষিগণ সাক্ষ্যদিবার সময় মিথ্যা-সাক্ষ্য দিতেছে 

কিনা, তাহ সাক্ষিগণের লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে হুইবে। 
সেই লক্ষণ হইল-যেব্যক্তি মিজের দোষে নিজেই 
অন্যবিধ হুইয়া অপ্রকৃতিশ্থ বলিয়া লক্ষিত হয়, যে 

ব্যক্তি একস্থীনে স্থির থাকিতে পারে না, যে ব্যক্তি 

কোন এক অপ্রাসঙ্গিক. বিষয়ের অন্ুসর করে, যে 

ব্যক্তি চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ পদচারণা করে, যে ব্যক্তি 

বিনা কারণে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাদ ত্যাগ করে, যে 

ব্যক্তি পাটি্য়া মাটিতে আক কাটিতে থাকে, কিংবা 
যে ব্যক্তি হাত বা বন কীপাইতে থাকে; যে ব্যক্তির 
মুখ বিবর্ণ হয়, কপালে ঘর্ণ প্রকাশ পায়, অধর এবং 

ও শুফ হইয়া যায় এবং কখনও উধের্ব অধেঃ বা 

পাঠাস্তর ₹_কে) চোপধাবতি (খ) বাস 
ইবাপৃষ্রো! বহ্ববন্ধধ ভাষতে (ঘ) বিনয়েদ্ ভূশম্ 

(গ) ত্বরমাণ 

শ্রাবযিত্বা' তথান্যেভ্যঃ সাক্ষিত্বং যো! বিনিহ্য,তে (ও) । 
স বিনয়ো (5) ভূশতরং কুটলাক্ষ্যধিকে। হি সঃ ॥১৯৭ 
আহুয় সাক্ষিণঃ পৃচ্ছেন্নিষম্য শপখৈত্শিঘৃ । 
সমস্তান্ বিদিতাচারান্ বিজ্ঞাতার্থান্ 

পৃথক, পৃথক. ॥৯৯৮ 

সত্যেন শাপয়েদ্ বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং বাহনাযুধৈঃ | 

গোবীজ-কাঞ্চনৈরবৈশ্যং শূদ্রং সর্বৈস্ক পাতকৈঃ ॥১৯৯ 
পুরাপৈধ্মবচনৈঃ সত্যমাহাত্ম্যকীর্ত নৈঃ | 
অনৃতস্যাপবাদৈশ্চ ভূশমুভ্রাসয়েদিমান্ (ছ) ॥২০০ 

এদিক ওদিক দেখিতে থাকে, জিজ্ঞীসিত না 

হইলেও বিনা কারণে যে ব্যক্তি ব্যস্ত হইয়া বহুকথা 

বলে__সেই সেই ব্যক্তি যে মিথ্যাসাক্ষ্য দিতেছে, তাহা 

এই সকল লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হইবে। রাজ। এই 
পাপিষ্ঠকে দগুদান করিবেন ।১৯৩-৯৬ 

ষে সাক্ষী পূর্বে অন্লৌককে বিচাধ্যবিষয় যাহা 
শুনাইয়াছে, তাহ! বিচারকালে যর্দি গোপন করে 

অর্থাৎ না বলে, তাহা হইলে সেই সাক্ষী গুরুতর 

দৃপ্তার্হ হইবে; যেহেতু মিথ্যাপাক্ষী হইতেও সেই 
ব্যক্তি অধিক অনিন্টকারী ।১৯৭ 

কিভাবে সাক্ষ্যগ্রহণ করিতে হয়--তাঁহা দেখান 

হইতেছে । সাক্ষিদিগকে পুথক্ পৃথগ্ূপে সাদরে 
আহ্বান করিয়া শপথ দ্বারা তাহাদিগকে সত্য বলিবার 

জন্য সত্যবদ্ধ করত তাহারা বিচাধ্যবিষয়ের যাহ! 

অবগত আছে, সেই সকল জ্ঞাতবিষয়গুলি জিজ্ঞাস! 

করিবে ।১৯৮ 

সাক্ষিবিশ্রাবণ। 
কোন্ ব্যক্তিকে কিভাবে শপথ করান হইবে, তাহা 

দেখান হইতেছে । ব্রাঙ্ষণকে “আমি যাহ! বলিতেছি-_ 

তাহা সত্য, এইরূপে সত্যের দ্বারা শপথ করাইতে 

হইবে, ক্ষত্রিয়কে বাহন ও অগ্্রম্পর্শ করাইয়া শপথ 

করাইতে হইবে, বৈশ্যকে গো, ধান্যাদি বীজ 1ও 

(ড) যোইপি নিক্তে (6) স বিনেষো 

(ছ) শমুত্রাস্ত সাক্ষিণঃ 



নগ্নো মুণ্ডঃ কপালেন ভিক্ষার্থী ক্ষুৎ্পিপাপিতঃ। 
অন্ধঃ শক্রগৃহং গচ্ছেদ্ যঃ সাক্ষ্যমনূতং বদেও ॥২০১ 

নগ্নো মুগ কপালেন পরদ্ধারে বুভূক্ষি তঃ (ক)। 
অমিত্রান্ ভূয়শঃ পশ্যেদ্ ঘঃ লাক্ষ্যমনৃতং বদেও ॥২০২ 
যাং রাত্রিমধিবিস্ন। স্ত্রী বাং চৈবাক্ষপরাজিতঃ | 
যাঞ্চ ভারাভিতপ্তাঙ্গে। (খ) হুবিবক্তা স তাং 

বসে ॥২০৩ 

সাক্ষী সাক্ষ্যে সমুদ্দিশন্ গে) গোকর্ণশিথিলং বচঃ । 

সহত্রং বারুণান্ পাশান্ (ঘ) ভূঙ্ক্তে স 
বন্ধনাদ্ প্রুবম্ ॥২০৪ 

স্ব্ণম্পর্শ করাইয়া শপথ করাইতে হইবে এবং শুদ্রকে 
'আমি যদি সত্য না বলি; তাহা হইলে সমস্ত পাতক 

আমার হইবে' এইরূপে শপথ করাইতে হইবে 1১৯৯ 

পৌরাণিক এবং ধর্মবাঁক্য দ্বারা সত্যের মাহাত্য 
কীর্তন করিয়। ও মিথ্যাবাক্যের নিন্দাপরত্ব কীর্তন 
করিয়া এ সকল সাক্ষিদ্িগের মধ্যে অত্যন্ত ত্রাসের 

সঞ্চার করাইবে ।২*০ 

মিথ্যাসাক্ষ্যের দোষ দেখান হইতেছে,যে ব্যক্তি 

মিথ্যাপাক্ষ্য দিবে, তাহাকে মুণ্ডিত মস্তক হইয়া বস্ত্রহীন 
অবস্থায় ক্ষুধা এবং পিপাসার জ্বালায় ভিক্ষার্থীরূপে 
শরাবাদি মৃপাত্রহস্তে দৃষ্টিশক্তিরহিত হইয়া শত্রুর গৃহে 
যাইতে হইবে ।২০১ 

যে ব্যঞ্তি, সাক্ষ্য দিবার সময় মিথ্যা কথা বলে, 

সেই ব্যক্তি বস্ত্রহীন এবং মুণ্ডিত মস্তক হইয়া আহাবার্ধী- 
রূপে অপরের দ্বারে যাইলে সেই স্থানে বু বন্ছু শত্রুকে 

দেখিতে পাইবে ।২০২ 

পূর্ববিবাহিতা পত্রী পতির সহিত তাহার সপত্ৰীর 
আনন্দময় রাত্রিযাপনের বিষয় স্মরণ করিয়া নিজের 

এরূপ পূর্বাবস্থা হারাইয়াছে ভাবিয়া যেভাবে 
মনঃকফ্টের সহিত রাত্রিযাপন করে, অক্ষক্রীড়ায় 

পাঠাস্তর £_(ক) নগরে প্রতিরু্ সন্ বহিষ্ধারে। বৃভূক্ষিতঃ | 
পাঠাজিভারতণ্তাছে। (গ) সাক্ষী আক্ষ্যসমুর্দেশে 

(খ) ন তত্রাপি চ বালঃ নতি (ও) পাশ একঃ 

সি + 

আধ্য-পাস্র 

তশ্ত বর্ষশতে পুর্ণে পাশ এব (ও) প্রমুচ্যতে। 
তদা পাশাদ্ বিনিমুক্তঃ স্ত্রী নম্তভবতি মানবঃ (6) ॥২০৫ 

এবং সম্বন্ধনা তম্মাম্মুচ্যতে নিষতাক্ষ সঃ। 
পশু-গোহশ্ব-পুরুষাণাং হিরণ্যং ভূর্ধথা ক্রমমূ ॥২০৬ 
যাবতো! বান্ধবাংস্তম্মিন্ ছ) হন্তি সাক্ষ্যেহনৃতং বদন্। 
তাবতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি জে) শৃণু সৌম্যানুপুর্বশঃ ॥২০৭ 
পঞ্চ পশ্বনৃতে হস্তি দশ হস্তি গবানৃতে । 
শতমশ্বানৃতে হস্তি সহত্রং পুরুষানূতে ॥২০৮ * 

হস্তি জাতানজাতাংশ্চ হিরণ্যার্থেহনৃতং বদন্। 
সর্বং ভূম্যনৃতে হন্তি মাম্ম ভূম্যনৃতং বদীঃ ॥২০৯ 

পরাজিত ব্যক্তি রাত্রিতে শয়ন করিয়া সেই পরাজয় ও 

অর্থক্ষতির স্মরণের জন্য উন্তপুমস্তিক্ষ হইয়া অত্যান্ত 

দুঃখের সহিত যেভাবে বাত্রিনির্বাহ করে, রোগপেবাঁদি 

বা অন্যবিধ গুরুকাধ্ধ্যাভারাক্রান্ত দেহ *.১,.. যেরাপ 
দুঃখের সহিত রাত্রি অতিবাহিত করির্ভে বাধ্য হয়, 
মিথ্যাসাক্ষ্যপ্দনাতাকেও সেইভাবে রাব্রিযাপন করিতে 

হয়। গরু যেরূপ এদিক ওদিক কর্ণসঞ্চালন করে, 
গোঁকর্ণ অর্থা মগবিশেষ যেমন অস্থির হইয়া ইতস্তত 

ছুটাছুটি করে, সেইরূপ সাক্ষী সাক্ষ্যপ্রদানকালে শিথিল 

অর্থাৎ অসামাঞ্জন্য বাক্য বলে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই 

বরুণদেবের সহ্শ্রসংখ্যক নাগপাশে আবদ্ধ হয়।২০৩-৪ 

তারপর শতবর্ষ পূর্ণ হইলে তাহার এ পীশবদ্ধা 
স্বয়ং ছিন্ন হইয়া যায়, তখন সেই পাশমুক্ত ব্যক্তি স্ত্রী 

হইয়া জন্মগ্রহণ করে ।২০৫ 

এইরূপে স্ত্রী পধ্যন্ত হইয়া! জন্মগ্রহণ করার পর 

সেই দৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। পণ, 
গো, অশ্ব, মনুষ্য (দাসাদি ), স্বর্ণ ও ০ 

মিথ্যাকথ1 বলার জন্য যতগুলি বান্ধব হত). 'পধপরকার্ধ্য .. 

হে সৌম্য!সেই সকল আমি তোমাকে গ্যায়ক্রমে 
বলিতেছি-__তাহা শ্রবণ কর।২০৬-৭ 

(5) এবং স বন্ধনাৎ তক্ান্ুচ্যতে নিয়তাঃ লমাঃ 

(ছ) বান্ধধান্যশ্িন। (আ) সংখ্যয়! তন্সিন্ বক্ষ্যামি 



নীরগ-স্মৃতিঃ 

একমেবাদ্ধিতীয়ং তত প্রাঃ পাবনমাত্মনঃ | 
সত্যং স্বর্গস্ত মোপানং পারাবারম্তা নৌরিব ॥২১০ 
অশ্বমেধসহত্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়! ধূতমৃ। 

অশ্বমেধসহআ্াতূং লতমেব বিশিষ্যাতে ॥২১১ 

বরং (ক) কুপশতাদ্ বাগী বরং বাগীশতাৎ ক্রুতুঃ | 
বরং ক্রুতুশতাৎ পুত্রঃ সত্যং 

পুত্রশতাদ্ পরম্ ॥২১২ 

ক ভূধারয়তি সত্যেন সত্যেনোদেতি- ভাস্করঃ (থ)। 
সত্যেন বায়ুঃ প্লবতে (গ) মত্যেনাপঃ অবস্তি চ ॥২১৩ 

পণগুবিষয়ে মিথ্যাকথা বলিলে পাঁচজন বান্ধবকে 

হত্যা কর] হয়। এইরূপ গো-বিষয়ে দশসংখ্যক, অশ্ব 

মহলা বান্ধবকে হত্যা করা হয় অর্থাৎ উক্ত যে যে 

বিষ্থে ॥ প্রীত] কথা বলিবে, সেই সেই বিষয়ে 
নিদিষ্টসংগূ্টক্ি বান্ধবহত্য! জন্য পাপভাগী হইবে ।২*৮ 

বলিলে উৎপন্ন এবং স্বর্ণের জন্য মিথ্যাকথা 

অনুত্পন্পন সকল বান্ধবকে বিনাশ করা হয়। আর ভূমি- 
সম্বন্ধে মিথ্যাকথা বলিলে সকল বাঁন্ধবকেই নম্ট করা হয়, 

অতএব ভূমি সম্বন্ধে কখনও মিথ্যাকথা বলিবে না ।২০৯ 

নৌক! যেরূপ সমুদ্রের পরপারে যাইবার সাধন হয়, 
সেইরূপে নিজেকে পবিত্র করিবার অদ্বিতীয় উপায় 

একমাত্র সত্য এবং এই সত্যই হইলেন স্বর্গের 

সোপান। সহত্রসংখ্যক অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ-যজ্জ এবং সত্য 

এতছুভয়ের মধ্যে কাহার অধিক গুরুত্ব ইহা নিশ্চয় 

করিবার জন্য যদি তুলাদণ্ডে পরীক্ষা করা হয়, তাহা 

হইলে সহজ্রসংখ্যক অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ-যজ্ঞ হইতে 
সতেচ্ট্ গুরুত্ব সমধিক হইবে।২১০-১৯ 

রী পা 
নিলি এইরূপ শত দীঘিকার উৎসর্গ হইতে 

মে অর্থাশড যাগ শ্রেষ্ঠ, শত বিশিষ্ট ক্রতু হইতে 
পুত্রোৎপত্তি শ্রেষ্ঠ ও শত পুত্রোতুপত্তি হুইতে সত্যই 
শ্রেষ্ঠ বস্তু বলিয়া জানিবে।২১২ 

পাঠাত্তর 3_(ক) পরং (সর্বত্র বরমিত্যত্র পরত) 
(খ) পতেন্যোদ়তে রবিঃ (গ) পবতে 
গ 

লত্যেমেব পরং দানং সত্যমেব পরং তপঃ। 

সত্যমেব পরো ধর্মে লোকানামিতি 
নঃ শ্রুঃতম্ (ঘ) ॥২১৪ 

সত্যং দেবাঃ সমাসেন মনুষ্যাস্তনৃতং স্মৃতম্ ($)। 
ইহৈব তম্য দেবত্বং যন্ত সত্যে স্থিত! মতিঃ ॥২১৫ 
সত্যং ব্রহানৃতং ত্যক্ত। সত্যেন স্বগমেস্থসি | 
উক্তানৃতং মহাঘোরং নরকং প্রতিপৎস্যসে (5) ॥২১৬ 

নরকেধু (ছ) চ তে শখজ্জিহ্বামুৎ্কৃত্য দারুণাঃ। 
অদিভিঃ শাতয়িধ্যন্তি বলিনো যমকিস্করাঃ ॥২১৭ 

সত্যের উত্কর্ষের কারণ হইল,_সত্যের প্রভাবে 

৷ পুথিবী সকলকে ধারণ করেন, সত্যের প্রভাবে সূর্ধ্যদেব 
বিষয়ে শতসংখ্যক এবং পুরুষবিষয়ে মিথ্যাকথা বলিলে : উদ্দিত হুন, সত্যের প্রভাবে বায়ু সদা গতিযুস্ত হন 

এবং সত্যের প্রভাবে জলও প্রবাহিত হইয়া! থাকে 1২১৩ 

লোৌকমকলের দান বলিয়া যাহা কিছু কথিত 

আছে, সত্যই হইলেন তাহাদের মধ্যে উত্কৃষ্ট দান, 

আর সত্যই সর্বপ্রধান তপস্তা। ধর্ম বলিয়া যাহা কিছু 
আছে, সত্যই তীহাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠধর্ম--ইহা 
আমাদের শোনা আছে ।২১৪ 

দেবগণ সত্যম্বরূপ এবং মনুষ্যগণ মিথ্যাম্বরূপ | ইহা 
ক্ষেপে বুঝা যায়__যাহার মতি সত্যে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছে, এই পৃথিবীতেই তাহার দেবতৃলাভ হইয়াছে। 
হে সাক্ষ্যদানাভিলাধিন্! সেইহেতু তুমি মিথ্যা পরিত্যাগ 
করিয়া যাহা সত্য তাহাই বল, সত্যের দ্বার তুমি 

স্বর্গগামী হইবে আর মিথ্যা বলিলে মহাঘোর-নরকে 
পতিত হইবে ।২১৫-১৬ 

দারুণ অর্থাৎ ছুঃখব্যগ্রক কাতরোক্তির দ্বারা যাহাদের 

্ ও টক কৃপ-প্রতিঠা হইতে একটি দীধিকার ৷ দয়ার সঞ্চার হয় না ও যাহাদিগকে শক্তির দ্বারা পরাভূত 
করা যায় না-__-এইরূপ কঠিনপ্রকৃতি ও বলশালী যমদৃতেরা 

| তরবারি দ্বারা তোমার জিহ্বা ছেদনপূর্ক নরকে 
নিক্ষেপ করিবে ।২১৭ 

যমদৃতগণ উচ্চকণ্টে চিগুকারকারী ও উপায্াধ্যর- 

ঘে).বৈ শ্রুতিঃ 
(5) অন্প্রপৎস্ততে 

. (৬) স্বতাঃ 

(ছ) নিরয়েযু : 



৫৬ 

শুলৈর্ভেৎস্যন্তি চাক্রম্য (ক) ক্রোশস্তমপরায়ণম্। 
অবস্থিতং সমুণ্কৃত্য ক্ষেপ্ম্তস্তি 

স্বাং হুতাশনে (খ) ॥২১৯৮ 

অনুভূয় চ তা্তীব্রা গে) শ্চিরং নরকবেদনাঃ | 
ইহ যাস্তসি পাপাস্থ (ঘ) গুপ্র-কাকাদিযোনিষু ॥২১৯ 
ধ্যাত্বৈতাননৃতে দোষান্ ধ্যাত্বা সত্যে চ সব্গুণান্। 
সত্যং বদোদ্ধরাত্মানং (ও) নাত্মানং পাতয় স্বয়ম্ ॥২২০ 

ন বাহ্ধবা ন স্ুহুদেো ন ধনানি মহান্ত্যপি | 
জলং (চ) ধারম্বিতুং শক্তাস্তমন্থ্যগ্রে নিমজ্জতঃ ॥২২১ 

পিতরস্ত/বলম্বন্তে ত্বয়ি সাক্ষিত্বমাগতে । 
তারগ্িষ্যতি কিং তম্মাৎ (ছ) কিং চায়ং 

পাতযিষ্যতি ॥২২২ 

শন্য তোমাকে আক্রমণ করিয়া শুলের দ্বারা বিদ্ধ 
করিবে, তারপর এরূপ শুলাঘাঁতে বিদ্ধ অবস্থায় তোমাকে 
অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে 1২১৮ 

বছকাল ধরিয়া অতিশয় তীত্র এসকল নরকযন্ত্রণা 

ভোগ করিবার পর ভূলোকে শকুনি, কাক প্রভৃতি 

পাঁপময়"যৌনিতে আসিতে হইবে ২১৯ 

মিধ্যাভাষণের এই সকল নানা দোষ এবং 

সত্যভাঁষণের নানা সদ্গুণ জ্ঞাত হুইয়! সত্যকথা বল ও 

তাঁহার দ্বার নিজেকে উন্নত কর, মিথ্যাভাষণের দ্বারা 

নিজেকে নিজেই অধঃপাঁতিত করিও না ।২২০ 

অতিশয় তীত্র ঘোর-নরকে নিমগ্ন হইবার সময় 

তোমার বাহ্ধবের! বা সুহৃদ্গণ অথবা তোমার প্রভূত 

ধন সম্পদ কেহই তোমাকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ 

হইবে না।২২১ 
যখন তুমি সাক্ষী বলিয়! স্থির হইবে, তখন তোমার 

পিতৃগণ সংশয়চিত্তে অপেক্ষা করেন--“এই সন্তান 

পাঠাজুর $-_(ক) শুলে মতম্তানিবাক্ষিপা 

(খ) অবাকৃশিরসনুতক্ষিপ্য ক্ষেপ্সাস্তযগিহদেষু চ 

(গ) অন্গভূয় চ হুঃখাস্তা  (ঘ) হহাধাশ্যন্ততব্যান্স 
($) সত্যং বদোদ্ধরাত্মানমাত্মানৎ পীপতশ্চিরম্ (চ) অলং 

ছু) কিন্বশ্লানাত্মানং 

2 পা-এ সি প১৯১৩-০২মজ! 

_ আধাশাস্্ী 

সত্যমাত্বা মনুষ্যস্য সত্যে দর্বং প্রতিষ্ঠিতম্। 
সত্যমুক্তা ত্বনাত্মানং শ্রেয়ন।৷ সংনিয়োজয় (জ) ॥২২৩ 
যন্তাং রাত্রাবজনিষ্ঠা যন্তাং রাত্রৌ৷ মরিষ্যসি | 
রুথা তদস্তরং তৃভ্যং সাক্ষ্যং চেদন্যথা! কৃথাঃ (ঝ) ॥২২৪ 

্রহ্গপ্মস্থ তু যে লোক যে চ স্ত্রী-বালঘাতিনাম্। 
যেচ লোকাঃ কৃতত্বস্ তে তে স্ুযক্র বাতো বৃথা ॥২২৫ 

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্মে নানৃতাৎ পাতকং পরমৃ। 
সাক্ষিধর্মে বিশেষেণ সত্যয়েব বদেদতঃ ॥২২৬ ৬ 

( পুরাণোক্তৌ ছো৷ শ্লোকৌ ভবতঃ | ) 
ঘঃ পরার্ধে প্রহিণুয়াৎ (4) ম্বাং বাচং পুরুষাধমঃ। 

আত্মার্ঘে কিং ন কুর্ধ্যাৎ স পাপো টে) নরকনির্ভয়ঃ 
॥২২৭ 

সত্য বলিয়া! আমাদিগকে উদ্ধার করিবে কিংবা মিথ্যা 

বলিয়া আমাদিগকে গরকে পাতিত করিবেশরী 
সত্যই মানুষের আত্মা, সত্যেই সমস্ত জগৎ 

প্রতিষ্ঠিত, অতএব তুমি সত্যকথা বলিয়া নিজ 
কার্যদ্বারা নিজেকে মঙ্গলের সহিত যুক্ত কর।২২৩ 

যে রাত্রিতে (এখানে “রাত্রি শবে দিন ও রারি 

উভয়কেই বুঝিতে হইবে) তুমি জন্মগ্রহণ করিয়া 

এবং যে রাত্রিতে ভুমি প্রাণত্যাগ করিবে_-এই জন্ম 

হইতে মৃত্যুকাল পধ্যস্ত যে মধ্যকাল তাহা তোমার 

নিষ্ষল হইবে-যদি ভূমি যাহা জ্ঞাত আছ, তাহার 
বিপরীত কথা অর্থাৎ মিথ্যাকথা সক্ষ্যদিবার সময় 

বল।২২৪ 

্রহ্মহত্যাকারীর যে লোক অর্থাৎ ভোগভূমি-নরক 
প্রাপ্তি হয়, স্রীলৌক ও বালকহত্যাকারিদের ৫ নরকে 

যাইতে হয় এবং কৃতত্গণের যে ভোগতুম্ববুঃ সক প্রাণ্চি 
হয়ঃ সাক্ষ্যদিবার সময় তুমি যদি মিথ্যাকর্াল, তাহ 
হইলে তোমীরও সেই গতি হইবে ।২২৫ টি 

জে) প্বখৈবদ্নাগ্মানং শ্রেয়সা যোজর্রিষ্ুসি 

(ব) যাৎ রাত্রিমজ নিষটান্বং যাঞ্চ রাত্রিং মরিষ্যলি। 

বুথ! তাতস্তর! তে হ্যাৎ সাক্ষ্যং চেদবম্াথা বধেঃ ॥ 

(4) যঃ গরার্থেং্পহরতি ৮) পাপং 



মার্-স্মৃতিঃ ৫১ 

বাচ্যার্থা নিযতাঃ সর্বে বাঙ মুল! (ক) বাগ বিনিশ্রিতাঃ 

যে! ছি তাং স্তেনয়েদ্ (খ) বাচং স সর্বস্তেয়কৃন্নরঃ ॥২২৮ 
সাক্ষিবিপ্রতিপঞ্ডে। তু প্রমাঁণং বহবো৷ যতঃ | 
তত্পাম্যে শুচযে। গ্রাহ্হাস্ত্যৎসাম্যে ম্মৃতিমত্তরাঃ 

॥২২৯ 
স্বৃতিম€ সাক্ষিসাম্যং তু বিবাদে যত্র দৃশ্যতে | 

সুন্মত্বাৎ (গ) সাক্ষিধর্মস্ সাক্ষ্যং ব্যাবর্ততে ততঃ 

॥২৩০ 

ত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই এবং মিথ্যা হইতে 
মহত পাপ আর নাই। সেইহেতু বিশেষ করিয়। 

সাক্ষ্দানকাঁলে সর্বদা সত্যকথা বলিবে, কারণ ইহাই 

হইল সাক্ষীর ধর্ম ।২২৬ 

এইস্মঘলে পুরাণের দুইটি বচন দেখা যায়,__ষে 
পুরুষাধম ব্যক্তি পরের জন্য নিজের বাক্যকে কলুধিত 
করে, নরকভয়হীন সেই পাপিষ্ঠব্যক্তি নিজের জন্য 
কিনা করিতে পারে ?২২৭ 

সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বাক্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। 
এইজন্য বাক্য হইল এ সকলের মুল এবং তাহা 
হইতে প্রয়োজনীয় বিষয় নির্ণয় করা হয়, অতএব এ 
বাক্যরূপ সত্যকে যে বাক্তি গোপন করে, সেই ব্যক্তি 

সমস্তই চুরি করিয়া থাকে ।২২৮ 

সাক্ষীর বলাবল। 
এই শাঙ্দে বাদী এবং প্রতিবাদীর পক্ষে যে সকল 

ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারিবে বলিয়া উক্ত হইল, 
তাহাতে উভয়পক্ষীয় সাক্ষিগণের উত্ভিতে বিরোধ 

উপস্থিত হইলে নু সাক্ষী যাহা বলিবে-_তাঁহাই 
গ্রহণীয় হইবে, কিন্তু যদি উভয় পক্ষীয়সাক্ষিসকল 
সমানসংখ্যক হয়, তাহা হইলে যে পক্ষে নির্দোষ 

বাক্তির সাক্ষী হইয়াছে, সেই সাক্ষীই গ্রাহা হইবে ; আর 
যে স্থলে নির্ধোষ-সাক্ষীও সমানসংখ্যক হইবে, সেইস্থলে 

পাঠাস্তর £--€ক) অর্থো বৈ বাচি নিয়তা বাঙসুল 
৷ €ে) স্যেয়য়েদ (গ) তীক্ষত্বাৎ 

স্ব-সাক্ষিবজিতো যস্ত, দৈবাদ্ বার্দী কথঞ্চন। 
উদ্ধারং তম্ত নেচ্ছস্তি দিব্যোপি মনীধিণঃ ॥২৩১ 
নির্দিষেম্বর্থজাতেষু সাক্ষী চে সাক্ষ্য আগতে । 
ন ব্রয়াদক্ষরসমং ন তম্নিগদিতং ভবে, ॥২৩২ 

দেশ-কাল-বযো-দ্রব্য-প্রমাণাকৃতি-জাতিষু । 
যত্র বিপ্রতিপত্তিঃ স্তাৎ সাক্ষ্যং তদপি চান্যথ। ॥২৩৩ 

উনং বাপ্যধিকং বার্থ, প্রক্রযুর্যত্র সাক্ষিণঃ। 

তদপ্যনুক্তং বিজ্ঞেয়মেষ সাক্ষ্যবিধিঃ স্মৃতঃ ॥২৩৪ 

উক্ত সাক্ষিগণের মধ্যে যাহাদের শ্মৃতিশক্তি অধিক 

পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহাঁদেরই সাক্ষ্য গ্রাহা হইবে ।২২৯ 

আর যেস্থলে স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন সাক্ষী সমসংখ্যক 

হইবে, সেইস্থলে সাক্ষিদের গ্রাহতা বিষয়ে যে 

বিশেষত্ব আছে-_তাহা অতি সুক্ষা বলিয়! সাক্ষীর সাক্ষ্য 

তৃল্যতা-নিবন্ধন নির্ণয়ের কারণ হইবে না ২৩০ 

যে বাদী স্বীয় ছুর্ভাগ্য-নিবন্ধন কোনরূপে স্বপক্ষে 

সাক্ষী সংগ্রহ করিতে পারে না, মনীষিগণ শপথ দ্বারাও 

তাহার জয়লাভ ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ তাহার 

অভিযোগ গ্রাহ্া হইবে না ।২৩১ 

সাক্ষীর সাক্ষ্য দিবার সময় উপস্থিত হইলে ষে 

সাক্ষী উল্লিখিত অর্থবিষয়ে (বাদী এবং প্রতিবাদী 

উভ্ভয়পক্ষই বিবাদবিষয়ে যাহা! ভাষাপত্রের দ্বার! 

বিজ্ঞাপিত করিয়াছে ) ভাঁষাপত্রের অর্থাৎ আঙ্গির 

লেখার অনুরূপ না বলে, সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য না 

বলার মধ্যেই গণ্য হইবে ।২৩২ 

যেস্থলে দেশ, দিবরাত্রি ও চেত্রমীসাদি কাল, বয়স, 

ধান্যাদি দ্রব্য, প্রমাণ, আকার এবং কোন্ জাতীয় 

বিবাঁদ--এই সকল বিষয়ে ভীষাঁপত্রের সহিত সাক্ষীর 

উক্তির বিরোধ ঘটিবে, সেইস্থলে সাক্ষ্যও অসাক্ষ্য বলিয়! 

গণ্য হইবে ।২৩৩ 

যে অভিযোগে সাক্গীর। ভাষাপত্রে লিখিত বিষয়ের 

অধিক বা ন্যুন বলিবে, সেই অভিযোগের সাক্ষ্যও 
অসাক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইবে। এই সকল হইল সাক্ষী 

সম্বন্ধে নিয়ম 1২৩৪ 



৫২ আর্ধাশান 
প্রমাদাদ্ধনিনে যত্র ন স্যাল্লেখ্যং ন সাক্ষিণঃ | 
অর্থ চাপঙ্,তে বাদী তত্রোক্তত্ত্িবিধো! বিধিঃ 

॥২৩৫ 
চোদনা প্রতিকালঞ্চ যুক্তিলেশস্তথৈব চ। 
তৃতীয়ঃ শপথঃ প্রোক্তক্ডৈরেনং সাধয়ে ক্রমাৎ 

॥২৩৬ 
অভীক্ষং চোছামানো যঃ গ্রতিহন্যান্স তদ্বচঃ | 
ত্রিশ্চতৃঃ-পঞ্চকুত্বো বা পরতোহর্থং স দাপয়েৎ্ ॥২৩৭ 

চোদনাপ্রতিঘাতে তু যুক্তিলেশৈস্তমন্িয়াণ | 
দেশ-কালার্থসম্বন্ব-পরিমাণ-ক্রিয়াদিভিঃ ॥২৩৮ 

লেখ্য ও সাক্ষীর অভাব 
ষেস্থলে খণদাতার অনবধানতাবশতঃ দলিল অর্থাৎ 

খণগ্রহণ-পত্র লেখা হয় নাই অথবা সাক্ষীও নাই, সেই 

স্থলে উক্ত খণদাতা অভিযোগ করিলে খণগ্রহীতা যদি 

এ খণ অস্বীকার করে, তাহ! হইলে নিন্মলিখিত তিন- 

প্রকার নিয়ম উক্ত অভিযোগ-নির্য়ের জন্য কথিত 

আছে 1২৩৫ 

উক্ত তিন প্রকারের নিয়ম-(১) চোদন! অথণৎ 
তাগাদা, (২) যুক্তি ও (৩) শপথ । খণকারীকে খণ 

পরিশোধ করিবার জন্য বারংবার তাগাদ? করা হইল-_ 

প্রথম প্রকার; তথাপি যদি খণ পরিশোধ না করে, 

তখন তাহাকে যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া সত্যের প্রকাশ 
করা হইল-_দ্বিতীয় প্রকীর ; তুসন্বেও যদি খণ স্বীকার 

না করে, তখন তৃতীয়প্রকার শপথরূপ উপায়ের দ্বারা 
প্রয়োজনসাধন করিতে হইবে ।২৩৬ 

ভূমি খণগ্রহণ করিয়াছ, এ ব্যক্তিকে তাহা পরিশোধ 

কর' এইরূপ বারংবার তাগাদ! পাইয়াও যে খণী 

ব্যক্তি উক্ত বক্তাদিগের বাক্যের তিন, চার অথবা 

পাচবারেও যদি প্রতিবাদ না করে, তাহা হইলে 
উক্ত খণী যে ধাণগ্রহণ কবিয়াছে-ইহা। প্রকাশ হওয়ায় 

ধরণের অর্থ তাহাকে দিতে বাধ্য করাঁইবে 1২৩৭ 

” যেস্থলে উক্ত প্রকারে পুনঃ পুনঃ তাগাদা করিলেও 
যে ব্যক্তি নিজেকে খণী বলিয়া! স্বীকার না করে, সেই 

যুক্তিঘপ্যসমর্থাহ্থ শপখৈরেনমরদর়্ে। 
দেশ-কাল-বলাগেক্ষ্যমগ্্ন্য,-স্ুকৃতাদিভিঃ ॥২৩৯ 
যমন্তধারয়ন্ত্যাপো দীপ্তোহগিরে্ন দৃহত্যপি | 
শায়য়ত্যভিশাপং তং কিল্তিষী স্যাদতোহম্যথা(ক)॥২৪০ 
অরণ্যে নির্জনে রাত্রাবস্তর্বেশ্মনি সাহসে । 

ন্যাসহ্যাপহৃবে চৈব দিব্য। সম্ভবতি ক্রিয়া ॥২৪১ 

্ত্রীণাং শীলাভিযোগেষু (খ) স্তেয়-সাহসয়োরপি। 

এষ এব বিধির্ষ্টঃ সববীর্থাপহ্বেযু চ ॥২৪২ 
শপথা হাপি দেবানামুষীণামপি চ স্মৃতাঃ (গ)। 
বসিষ্ঠঃ শপথং শেপে যাতৃধানেন শঙ্ষিতঃ (ঘ) ॥২৪৩ 

স্থলে দেশ, কাল, প্রয়োজন, সন্বন্ধ, পরিমীণ ও কার্য্য- 

ঘটিত যুক্তি দেখাইয়। খণীকে থণস্বীকার করাইবাঁর জন্য 
চেষ্টা করিবে ।২৩৮ 

উক্তপ্রকার ঘুক্তি দ্বারাও যেস্থলে খণী তাহার খণ 

স্বীকার না করিবে, সেইস্থলে তাহাকে দেশ, কাল ও 

সামর্থ্য অনুসারে অগ্নি, জল, কিংবা স্ুকৃতাদি-ঘটিত 
শপথ দ্বারা খণ স্বীকার করা'ইবার চেষ্ট! করিবে । ২৩৯ 

যে ব্যক্তি জলে প্রবেশের পর জলের উপরে ভাসিয়। 

না উঠে, প্রদীপ্ত অগ্নি যাহাঁকে দগ্ধ না করে এবং যে 

ব্ক্তি নিরুপদ্রবে অভিশাপ-কাল অতিবাহিত করে-_ 

সেই ব্যক্তি শুদ্ধ; ইহাঁর বিপরীত হইলে সেই ব্যক্তি 

পাঁপকারী--ইহাই নিশ্চয় হইবে ।২৪০ 

“দিবাঃকে প্রমাণ বলিয়। যাহা কথিত হইল তাহার 

স্থল দেখান হইতেছে-_বনভূমিতে, নির্জনস্থানে, 

নিশাকালে কিংবা গুহাভ্যন্তরে যে ঘটনা ঘটে, সেই 

বিষয়ে সাক্ষী সম্ভব হয় না এইজন্য এ সব স্থলে 

দিব্যপ্রমীণ আবশ্টক হয়; আর সাহস-কর্ম অর্থাৎ হত্যা 
বা দন্যাতাদিতে এবং গচ্ছিতবন্তর অপলাপে “দিব্য 

পাঠীস্তর £(ক) দীঞ্চে! হৎ ন দহত্যগ্রিরাপোহস্তধণরয়স্তি যম্। 
স তরত্যভিশাপং তৎ কিছ্িধী ম্যাদ্ বিপর্ধ্যয়ে ॥ 

খে) স্ত্রীণাৎ শীলাভিযোগে চ 
(গ) শপথ। হা.ধি-দেবানাৎ পুরা স্থষ্টাঃ সবয়ভুব! | 
(ঘ) ঘাতুধানেতি শব্িতঃ 



নারদ-স্থৃতিঃ 

সপ্ত্যয়স্তথেন্ত্রেণ পুক্ষরার্থেন শঙ্কিতাঃ (ক)। 
শেপুঃ শপথমব্যগ্রাঃ পরস্পন্নবিশুদ্ধয়ে ॥২৪৪ 
অযুক্তং সাহসং কৃত্ব। প্রত্যাপত্তিং ভজেত যঃ। 

ব্রয়াৎ স্বয়ং বা সদসি তস্থার্ধ বিনয়ঃ স্মৃতঃ ॥২৪৫ 
গৃহমানস্ত বৈচিত্র্যাদ্ যদি পাপঃ স জীয়তে। 
সত্যান্তস্ত ন তুষ্যস্তি তীত্রো দণ্ডশ্চ পাত্যতে (খ)॥২৪, 
দা সাক্ষী ন বিদ্যাতে বিবাদে বদতাং নৃণাম্। 

প্রমীণ বলিয়া গণ্য হইবে, কারণ এই সকল স্থলে প্রীয়শঃ 

সাক্ষীর অভাব হয়।২৪১ 

শ্রীলোকের চরিত্রগত অভিযোগে, চোর্য্ে, মনুষ্য- 
মণারাদি সাহস-কর্নণে ও সকলগ্রকার অর্থের অপলাঁপে 

এই দিব্যবিধি প্রমাণ দেখা যায়।২৪২ 

এই শপথে অর্থাৎ দিব্যবিধিতে সংশয়ের কোন 
কারণ নাই, ইহা বহুকাল হইতে প্রমাণরূপে চলিয়া 

আসিতেছে, ইহা! দেবগণের মধ্যে এবং খষিগণের মধ্যেও 

প্রচলিত ছিল--তাহাঁও কথিত আছে। রাক্ষসগণ কর্তৃক 

বশিষ্ঠদেৰ পোঁধী বলিয়া আশঙ্কিত হওয়ায় তিনিও “দিব্য 
করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি দিব্য দ্বারা নির্দোষ 
বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিলেন ।২৪৩ 

পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক পত্সপুশ্পের মপহরণ 
বিষয়ে সপুষ্বিগণ দোষী বলিয়া আশঙ্কিত হইয়াছিলেন। 

তখন সপ্তধিগণ পরস্পরের নিপ্পাপভাব প্রকাশের জঙ্য 

ধীরতার সহিত শপথ করিয়াছিলেন অর্থাৎ দিব্য দ্বারা 
নিজদিগকে নির্দোষ বলিয়া গুমাণ করিয়াছিলেন ।২৪৪ 

কাহারও বিষয়ে অনুচিত বিরুদ্ধকাধ্য করিয়া অথবা 

দস্ট্যতাঁদি সাহস-কাধ্য করিয়া বাদী কর্তৃক অভিযুক্ত 
বাক্তি ধর্মীধিকরণে যদি “কৃত অভিযোগ মিথ্যা” ইহ। না 
বঙে অথবা এই অভিযোগ সত্য” বলিয়া অভিযোগ 

স্বীকার করে, তাহা হইলে বাদী কর্তৃক উপস্থাপিত 
শ্স্ 

পাঠাস্তর :--(ক) সপ্র্ঘরন্তথা সেঞ্াঃ পুকতরার্থে তপোধনাঃ 
খে) গৃহ-মনস্থঃ দৌঃগীল্যাদ্ যদি পাপং স হীয়তে। 

লত্যাশ্চান্ক ন হৃয্যস্তি ভীত্রে। বশ পাত্যতে ঈ. 

চা পিসি শসা পলক 

তদা দিব্যৈঃ পরীক্ষেত শপখৈশ্চ পৃথগ.বিধৈঃ 1২৪৭ 
সত্যং বাহুনশস্ত্রাণি গো-বীজ-কণকাদি চ। 
দেবতা-পিতৃপাদাশ্চ দত্তানি স্বকৃতানি চ ॥২৪৮ 

মহাপরাধে দিব্যানি দাপয়েত্ত, মহীপতিঃ। 
জল্লেষু তু নৃপশ্রেষ্ঠঃ শপথৈঃ শ্রাবয়েন্নরম্ 1২৪৯ 

ইত্যেতে শপথাঃ প্রোক্ত! মনুন। স্বশ্নকারণে। 
পাতকেষ্টাভিযোগে চ বিধিদিব্যঃ প্রকীতিতঃ ॥২৫০ 

অভিযোগে যে দণ্ড উক্ত আছে, এই স্থলে তাহার অর্ধেক 
দণ্ড হইবে ।২৪৫ 

আর যেস্থলে অনুচিত চৌর্যাদি কার্য করিয়া 
অভিযুক্ত হওয়ার পর স্বীয় অভিযোগ গোপন করিতে 
চেষ্টা করিলেও সাক্ষ্য বা দিব্যাদি রূপ নানা উপায়ে 

পাপাতআ্মা সেই ব্যক্তি পরাজিত হয়, সেইন্থলে বিচারক 

তাহার উপর তুষ্ট থাকেন না অর্থাৎ ক্রুদ্ধ হন এবং 

তাহাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করেন 1২৪৬ 

বিবাদে বিরুদ্ধবদিগণের যখন কোন সাক্ষী থাকিবে 

না, তখন বিভিন্ন প্রকার শপথ ও দিব্য দ্বারা পরীক্ষ। 

করণীয় ।২৪৭ 

শপথের কোন স্থলে সত্যপাঠ 'আমি যাহা কিছু 
অর্থাৎ পুণ্যার্জন করিয়াছি, তৎসমস্ত“আমার নষ্ট হইবে 
যদি আমি মিথ্যা বলি, এইরূপ শপথবাকা, 
অশ্বার্দি বাহন ও শঙ্গুস্পর্শ, 'গো, বীজ অর্থাৎ ধাশ্যাদি, 

নর্ণ, দেবতা এবং পিতার পাদম্পর্শ করিয়া যথাক্রমে 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র এই বর্ণভেদে সত্যপাঠ 
করাইবে 1২৪৮ 

যেস্থলে গুরু অপরাধে অভিযুক্ত হইবে, সেইম্থলে 

রাজ। অভিযুক্তব্যক্তিকে জল ও অনলাদির দিব্য 

করাইবেন, আর যেস্থলে লঘু অপরাধে অভিযুক্ত হইবে, 
সেইস্থলে অভিযুন্ত, ব্যক্তির এইরূপভাবে রাজ। শপথ 

করাইবেন-্যাহাতে অপরেও তাহা জানিতে পারে। 

ভগবান্ মনু লঘু অপরাধ-স্থলে শপথ" করিবার কথা এবং 

গুরু অপরাধ-স্থলে “দিব্য'বিধি বলিয়াছেন । (ইহাতে 

শপথ ও দিব্যের ভেদ গ্রুদশিত হইল )1২৪৯-৫৪ 



৫৪ আধ্য-শাস্ত্র 

সদ্দিদ্ধেহর্ধেহভিযুক্তানাং প্রচ্ছন্নেযু বিশেষতঃ | 

দৈবং পঞ্চবিধং জ্ঞেয়মিত্যাহ ভগবান্ মন্ুঃ ॥২৫১ 

ধটোহগ্রিরুদকং চৈব বিষং কোশশ্চ পঞ্চমঃ। 
উক্তান্যেতানি দিব্যাণি বিশুদ্ধ্য্থ মহাত্মনাম্ ॥২৫২ 
সন্দিদ্ধেহর্থেহভিযুক্তানাং বিশুদ্ধ্যর্থং ছুরাতননামৃ। 
প্রোক্তানি নারদেনেহ সত্যানৃতবিশুদ্ধয়ে ॥২৫৩ 
বাহ বহিরিত্যুক্তঃ শিশিরে তু ধটঃ স্মৃতঃ | 

গ্রীক্মে সলিলমিত্যুক্তং বিষং কালে তু শীতলে ॥২৫৪ 
ঘার্তানাং তোয়শুদ্ধিঃ স্তান্ন বিমং পিত্তবোগিণামূ। 
শ্বিত্র্যহ্ধ-কুনখিনাঞ্চ নাগ্রিশুদ্ধিবিধীয়তে 1২৫৫ 

সব্রতানাং ভূশার্তানাং ব্যাধিতানাং তপস্ষিনাম্। 

্ত্রীণাঞ্চ ন ভবেদ্দিব্যং যদি ধর্মস্ত্ববেক্ষতে ॥২৫৬ 

সন্দেছবশতঃ কাহারও উপর অপহৃতবস্তুবিষয়ে 
অভিযোগ হইলে বিশেষতঃ গুগুস্থানস্থ দ্রব্যসকলের 
অপ্রাপ্তিতে কাহারও উপর অপহরণের সন্দেহ হইলে 

তাহার নিশ্চয়-জ্ঞানের জন্য ভগবান মনু পঞ্চবিধ 

দিব্যের কথা বলিয়াছেন ।২৫১ 

(১) তুলাদণ্ড, (২) অগ্নি, (৩) জল, (৪) বিষ ও 

(৫) কোষ - এই পঞ্চবিধ দিব্য মহাঁকআাগণের বিশুদ্ধি 

অর্থাৎ নির্দোষত। জানিবার জন্য উক্ত হইয়াছে ।২৫২ 

রক্ষিত বন্ত না পাইলে দুষ্টম্বভীবব্যক্তিগণকে চোর 

বলিয়া অভিযোগ করার পর তাহার সত্যাসত্যের স্থির- 

নিশ্চয়ের জন্য এই আইনগ্রন্থ্ে পঞ্চবিধ দিব্য কথিত 

হইয়াছে ।২৫৩ 

পাঁপাদি নির্ণয়ের জঙ্য পূর্বে যে পঞ্চবিধ দিবা বলা 
হইয়াছে, এখন উহার কাল উল্লিখিত হইতেছে- বর্ধা- 

কালে অশ্লিপরীক্ষা, শীতকালে ধট অর্থাৎ তুলাপরীক্ষা, 

গ্রীশ্মকালে জলপরীক্ষা এবং শীতকালে বিষপরীক্ষা 
করণীয় ।২৫৪ 

তাহার মধ্যে গীড়িতব্যক্তিগণের পক্ষে জলপরীক্ষ, 

পিতৃুরোগিগণের পক্ষে বিষপরীক্ষা, শ্রেতকুষ্ঠরোগী, 
অন্ধ এবং কুনখিগণের অগ্মিপরীক্ষা দ্বারা শুদ্ধি 

নিবিদ্ধ।২৫৫ 

শিরোবর্তী যদা ন স্যাত্তদা দিব্যং ন দীয়তে। 
কারণৈঃ সহিতং প্রোক্তং ন দিব্যং চাধিনাং নৃণামূ 

॥২৫৭ 

তৎপ্রোক্তেন বিনীতেন ধামিকেণ বিজানতা | 
উভয়ানুমতে দেয়ং দিব্যং সবং প্রযত্ুতঃ ॥২৫৮ 

ন শীতে তোয়শুদ্ধিঃ স্যান্নোঞ্চকালেহগ্রিশোধনম্। 
ন প্রারৃষি বিষং দগ্যাৎ প্রাবাতে ন তুলাং নৃণাম্ ॥২৫৯ 

বিচার্্য ধর্মনিপুণৈঃ সর্বধর্মবিশারদৈঃ | 
ইদং সর্বরুকং প্রোক্তং পণ্ডিতৈর্ধ টধারণম্ ॥২৬০ 

হস্তদ্বয়ং তু নিপেযুমুক্তং মুণ্ডকয়োঃ সদ । 

ষডঢস্তং তু তযোদু্টিং প্রমাণং পরিণাহতঃ ॥২৬১ 

যদি ধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়, তাহ! হইলে 

যাহারা ব্রতারস্ত করিয়াছে বা যাহার] অত্যন্তকাঁতর, ছুর্গত 

বলিয়া যাহাদের শরীর অবসন্ন, যাহারা রোগগ্রস্ত এবং 

যাহারা তপোনিষ্ঠ, তাহাঁদিগের এবং জ্্রীলোকদিগের 
পক্ষে দিব্য হইতে পারে না। ( এই বচনে সাধারণভাবে 

দিব্য নিষিদ্ধ হইলেও টাকাঁকার অগ্নিপরীক্ষারূপ দিব্য 

নিষিদ্ধ বলিয়াছেন ).২৫৬ 

যে বাদী অভিযোগ করিয়াছে, সে যদি সম্মুখে 
উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে রাজ। দিব্যপরীক্ষা 

করাঁইবেন না, যেহেতু অভিযোগের কারণের সহিত 

দিব্য বিহিত হইয়াছে, সেইহেতু বিচারাধিদের দিব্য 

হইবে না। সেইজন্য প্রাজ্ঞ বিনয়সম্পন্ন ধর্মাত্মা রাজা 

দিব্য-বিষয়ক বিখি জানেন বলিয়া বাদী এবং গ্রতিবাদীর 

মতাঁনুসারে যত্বপূর্বক সমস্ত দিব্য ব্যবস্থ! করিবেন । ( এই 

বচন দ্বারা বুঝা যাঁয় যে, একের ইচ্ছায় দিব্য হইবে 
না অর্থাত বাদী, প্রতিবাদী ও রাজা সকলে একমত 

হইয়! এই দিব্যবিধির প্রয়োগ করিবেন )1২৫৭-৫৮ 

শীতকালে জঙদিব্য হইবে না, শ্রীক্ষকালে অগ্নি- 

পরীক্ষা করণীয় নহে, বর্ধাকালে বিষশুদ্ধি হইবে না 

আর বাফু বিশেষভাবে প্রবাহিত হইলে ধটপরীক্ষ! 
অর্থাত তুলারোহণ-পরীক্ষ! নিষিদ্ধ ।২৫৯ 



নারদ-স্থৃতিঃ 

চতুর্স্তা ধটতুল! পাদো চাপি প্রকীতিতৌ। | 
পাদয়োরস্তরং হস্তে! ভবেদধাধমেব চ ॥২৬২ 
খান্্ী ধটতুলা! কার্ধ্যা খাদিরী তৈন্দূকাপি বা। 
চতুরআ ত্রিভিঃ স্থানৈর্ধ ট-কর্কটকাদিভিঃ ॥২৬৩ 
খাদিরং কারয়েতঞ্চ নিব্রণং শুকষবজিতমূ। 
শাংশপং তদভাবে তু শালং বা কোটরৈবিন! ॥২৬৪ 
এবং বিধানি কাষ্ঠানি ধটার্ঘে পরিকল্পয়ে। 
সভা-রাজকুলদ্বারে সুরায়তনচত্বরে ॥২৬৫ 
নিখেয়ো নিশ্চলঃ কার্য্যে। গন্ধ-মাল্যান্ুলেপনঃ | 

দধ্যক্ষত-হুবিগরন্ষকৃতপাবনমঙ্গলঃ ॥২৬৬ 

সকল ধর্ধে ধীহারা বিশেষ অভিজ্ঞ এবং ধর্মের নির্ণয়- 

বিষয়ে ধীহারা নিপুণ, সেই বিদম্মগুলী বিচারপূর্বক 
'তুলীরোহণ-দিব্য সকল খতুতে হইতে পারিবে ইহা 

বলিয়াছেন। (কারণ অগ্নি, জল ও বিষদিব্য-বিষয়ে 

দেশ ও কালাদির বন বিরোধ দেখা যায় বলিয়া এই 

সার্ককালিক বিধি উক্ত হইল )।২৬০ 

ধট (তুলা ) বিথি 
অতঃপর তুলাবিধি দেখান হইতেছে--যাহার উপর 

তুলাদণ্ড থাকিবে, সেই স্তস্তদ্বয়ের পরিমাণ হইবে ছয়- 

হস্ত। এইরূপ ছয়হস্ত-পরিমিত দগুদ্বয়ের দুইহস্ত ভূমিতে 
প্রোথিত করিতে হয়। (অস্টসংখ্যক যব-তগুল 
পরস্পর পার্থবর্তী করিয়া রাখিলে যে পরিমাণ হয়ঃ 
তাহাকে এক অঙ্গুলি বলে, এইরূপে চবিবশ অঙ্গুলি 

হইলে এক “হস্ত হইবে--এখানে হম্ত শব্দ দ্বারা 

ইহা জানিতে হইবে )1২৬১ 
তুলাদণ্ড চারিহন্ত-পরিমিত হইবে এবং তুলার 

আধারদণ্ড দুইটিও চারিহস্ত হইবে বলিয়া শাস্ত্রে কথিত 

আছে। (পুর্বে ষে ছয়হম্তের কথা বলা হইয়াছে-_ 
তাহা সর্ববমেত,। এখানে চারিহস্ত-শবে দুই হস্ত 

প্রোথিত করার পর যে চারি হস্ত অবশিষ্ট থাকে--তাহা 

বুঝিতে হইবে ।) আর এ চারিহস্ত তুলাদণ্ডের 
পরস্পরের দুরত্ব হইবে দার্ধৈকহত্ত অর্থাৎ দেড় 
হাঁত।২৬২ 

৫৫ 

রক্ষার্থমাহুতৈলোঁকে লোকপালৈরধিতিতঃ | 
সর্বদ1! স তু দেয়ঃ স্যাৎ সর্বলোকস্ত পশ্যাতঃ ॥২৬৭ 
অহোরাত্রোষিতে স্নাতে আর্ডরবানমি মানবে । 
পুর্বাহে দর্বদিব্যানাং প্রদানমনুকীতিতম্ ॥২৬৮ 
শিরোপস্থায়িনি নরে অভিযোক্তযুপস্থিতে | 

দিব্যপ্রদানং বিহিতমন্থাত্র নৃপহিংসনাৎ ॥২৬৯ 
অশিরাংস্যপি দিব্যানি রাজা ভূত্যেষু দাপয়েছ। 
অভিযোগাভিযুক্তানামন্যেষাং তু যথাক্রমম্ ॥২৭০ 

শিকাদয়ং সমাসজ্য ধট-কর্কটযোদু্টমূ। 
একত্র শিক্যে পুরুষমন্যাত্র তুলয়েচ্ছিলাম্ ॥২৭১ 

পূর্বোক্ত মানদণ্ড সরল হইবে; খদির কিংবা তিন্দুক 
কাষ্ঠের দ্বারা তাহা নির্মাণ করিবে, আর সেই তিনস্থান 
চৌকা হইবে-_-যে অংশ মানগ্রহণের জন্য থাকিবে ও 
যে অংশদ্য় মানগ্রহণের শিক! ঝুলাইবার জন্য কর্কটে 
দড়ার ন্যায় বক্র-লোহার কড়া এবং তুলাদগুধারণ কাঠ 
থাকিবে ।২৬৩ 

যে খদির-কার্ঠের দ্বারা মানদণ্ড প্রস্তত হইবে, 
সেই কাষ্ঠ ছিদ্রাদি শূন্ত হইবে এবং স্বতঃ শুককান্তে 
হইবে না, এরূপ খদির-কাষ্ঠ পাওয়া না যাইলে শিংশপা- 
বৃক্ষের কাষ্ঠে গ্রস্ত করিবে এবং এই শিংশপাবৃক্ষের 
অভাব হইলে ছিদ্ররহিত শালবৃক্ষেরও তুলাদণ্ড প্রস্তুত 

করিতে পারা যায়।২৬৪ 

মানদণ্ডের জন্য এইভাবে কাঠ স্থির করিতে হইবে, 
ধর্মাধিকরণে, রাঁজবাটীর দ্বারসমীপে কিংবা দেবালয়- 

প্রাঙ্গণে গন্ধমীল্যাদির দ্বারা যাহাকে ভূষিত করা 
হইয়াছে, দধি, অক্ষত, ঘৃত ও চন্দন দ্বারা যাহার পবিত্র 

মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে» -এইকপ স্তত্তকে নিশ্চিলভাবে 

প্রোথিত করিতে হইবে ।২৬৫ 

যে সময়ে পরীক্ষার দ্বারা লোকের শুদ্ধি জানিবার 
জন্য এই ধটবিধি অর্থাৎ তুলাধিধি স্থির করা হইবে, 

সেই সময় ধর্মরক্ষার জন্য আহ্বান করিয়া আনীত শোক" 

রক্ষকগণ সেইন্থানে থাকিবেন এবং শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের 

জন্য সকল লোকের সম্মুখে এই তুলাপরীক্ষা করিতে 



তি 

ধারয়েছুত্তরে পার্থে পুরুষং দক্ষিণে শিলাম্। 

পিটিকাং পুরয়েতস্থিন্নিউকালেহস্ট পাংশুভিঃ 
॥২৭২ 

প্রথমারোপণে গ্রাহ্থাং প্রমাণং নিপুণৈঃ সহ । 
তুলা-শিলাভ্যাং তুল্যঞ্চ তোরণং ন্যন্তলক্ষণমূ ॥২৭৩ 

স্ববর্ণকারা বণিজঃ কুশলাঃ কাংস্তকারকাঃ | 
অবেক্ষেরন্ ধটতুলাং তুলাধারণকোবিদাঃ ॥২৭৪ 
তুলযিত্বা নরং পুর্বং চিহ্নুং ক্ৃত্বা ধটন্ট চ। 
ক্ষ্যাস্থানে যদ! তুল্যমবতাধ্য ততো ধটাৎ ॥২৭৫ 

হুইবে। পূর্বদিবসে উপবাসানন্তর পরদিবসে স্নানের পর 
আত্রবন্ত্র পরিধান করিয়া উপস্থিতব্যক্তিকে পূর্বাহে 
সকলপ্রকার দিব্যপরীক্ষা দিতে হয়--ইহা শাস্ে 

কথিত আছে ।২৬৭-৬৮ 

শান্পে নির্দিষ্ট আছে ঘে উপস্থিত লোকনকলের 

সম্মুখে অভিযোগকারী অর্থাৎ বাদী উপস্থিত হইলে 
তবেই দিব্যপরীক্ষাদান হইবে কিন্তু যদি অভিযোগ- 

কারীর অভিযোগ রাঁজহিংস! হয়, তাহা হইলে সেই 

স্থলে উক্ত অভিযোগকারীর অঞ্জে অবস্থান না 

হইলেও দিব্যপরীক্ষা হইতে পারিবে ।২৬৯ 

যেস্থলে রাজকৃত অভিযোগ হইবে, সেইস্থলে বিচারে 

নির্ণয়াত্মক চতুর্থপাদস্বরপ না হইলেও অর্থাৎ অভিযোগ- 

কারীর অগ্রবর্তাত্ব না থাকিলেও অভিযুক্তদিগের 
দিব্যব্যবস্থা করণীয় । অন্যের অভিযোগ-স্থলে অন্য 

অভিযুক্তদিগের দিব্য যেরূপ বিহিত আছে, সেইরূপ 
করণীয় ।২৭০ 

তুলাদণ্ডের ছুইদ্দিকে কর্কটের শৃগের ন্যায় দুইটি 
বক্র লোহায় অর্থাৎ পাল্লীয় দৃঢ় দুইটি শিক লগাইয়া 

&ঁ উভয়ের মধ্যে একটিতে পরীক্ষার্থী পুরুষকে ও 
অপরটিতে শিলা স্থাপন করিয়! ওজন করিবে ।২৭১ 

$ তুলার উত্তরপার্থ্বে পরীক্ষার্থী পুরুষকে 
বসাইবে ও দক্ষিণপার্থে শিলা স্থাপন করিবে । তারপর 

উভয়দিকের ভারসাম্য রক্ষার জন্য তুলাস্ছ পেটিকাতে 
অর্থাৎ যে ছুইদিকে পরীক্ষার্থী পুরুষ ও শিলা আছে 

আধ্য-শা্ 

নময়ৈঃ পরিগৃহা।থ পুনরারোপয়েন্নরমূ | 
নির্বাতে বৃষ্টিরহিতে শিরম্তারোপ্য পত্রকম্ ॥২৭৬ 

তন্মিন্নেব সমারূটে ধৃত্বা কক্ষাং দ্বিজো বদেও | 

ধর্মপর্য্যায়বচনৈধ”ট ইত্যাভিধীয়সে ॥২৭৭ 

ত্বং রেসি সর্বভূতানাং পাপানি সুকৃতানি চ। 

ব্যবহারাভিশস্তোহয়ং মানবস্তুল্যতে ত্বয়া ॥২৭৮ 

দেবাসুর-মনুষ্যাণাং সত্যে ত্বমতিরিচ্যসে | 
তং তুলে সত্যধামাসি পুর1 দ্েবৈবিনিমিতা ॥২৭৯ 

সেই দিকে ইক বা ভগ্জ ইষ্টকাংশ অর্থাৎ টিল কিংবা 
ধূলির দ্বার! পূর্ণ করিবে অর্থাৎ শিলা এবং পরাক্ষার্থী 
পুরুষের মধ্যে যাহাতে ভারের তুল্য হয়” তাহা লক্ষ্য 

রাখিয়া ইষ্টকাঁদি চাপাইবে ।২৭২ 

তুলার প্রথমারোহণের পরিমাণ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের 
সঙ্গে মিলিয়া হণ করিতে হইবে, তুলা এবং শিলার 

উপযুক্ত যেরূপ তোরণ হওয়া উচিত সেইরূপ লক্ষণান্মিত 
তোরণ প্রস্তুত করিবে। (দিব্যতন্থবে পিতাঁমহ-বচনে 

কথিত আছে যে, তুলার উভয়পার্থে তোরণ করিতে হয়, 
এ তোরণ তুলা হইতে দশ অগুলি-পরিমিত উচ্চ 
হইবে )1২৭৩ 

তুলাধারণ-বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্ণকারগণ, নিপুণ 

বণিগগণ ও কাসারিগণ সেই তুলাকে বিশেষভাবে 

পরিদর্শন করিবে 1২৭৪ 

পরীক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত ব্যক্তিকে তুলায় 

আরোহণ করাইয়া তুলাদণ্ডের মান চিহ্নিত করিবে এবং 
যখন তুলাদণ্ডের উভয়পার্খ সমান হইবে, তখন এঁ তুলা 
হইতে আরোহিত ব্যক্তিকে নামাইয়া যথারীতি শপথাদি 
করাইবে, পরে বাযুশুন্য ও বৃগ্টিবজিত স্থানে পরীক্ষা 
দিবার জম্য সমাগত অভিযুক্তব্যক্তির মন্তকে লিখিত" 

পত্র অর্থাৎ অভিযোগের সত্যাসত্য বিচারের জঙ্ত 

“হে তুলাদণ্ড ! তুমি ইহার ধর্মতঃ নির্ণয়কারী হও" এইরূপ 
লিখিতপত্র স্থাপন করিয়া পুনরায় তুলায় আরোহণ 
করাইবে ।২৭৫-৭৬ 



নারদ-স্মৃতিঃ 

তৎ সত্যং বদ কল্যাণি নংশয়াম্মাং বিমোচয় | 
বগ্হং পাপকর্মাম্মি তদ! ত্বং মামধো নয় ॥২৮০ 
শুদ্ধং চৈব বিজানাদি তত উধ্ব্€ গুহাণ মামৃ। 
তদেনং মংশয়ারূঢ়ং ধর্মতদ্্াতুমহ্থমি ॥২৮১ 

ইত্যাদি কৃতশ্রাবণং লোকপালৈঃ স্থরৈশ্চ বৈ। 
পুরুষং পুনরারূঢ়ং সমুদ্ধত্য নিরীক্ষয়ে ॥২৮২ 
তুলিতো যদি বধেতি স শুদ্ধঃ স্তান্ন সংশয়ঃ | 
সমো। বা! হীয়মানে। বা অবিশুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥২৮৩ 

তুলীরোহণ করিলে পর ব্রাহ্মণ এ তুলাদগ্ডের 

একদেশ অর্থাৎ বন্ধনরজ্ভু স্পর্শ করিয়া ধকার হইতে 

তুমি ধর্মমুত্তি এবং 'কার হইতে তুমি কুটাল মানুষকে 
ধরাইয়৷ দাও-এইজন্য ভুমি “ধট' নামে কথিত আছ-- 

ইহ1 এবং পরবর্তী বাঁকাণ্ডলি পাঠ করিবে 1২৭৭ 
তুমি সকল ব্যক্তির পাপ ও পুণ্য সকলই জান, 

রাঁজদ্বারে নিন্দাীভাজন এই ব্যক্ক্রিকে তুমি তুলিতেছ এবং 

সে পাগী বা নিষ্পাপ কিনা ইহা নির্ণয় করিতেছ ২৭৮ 

হে তুলে! সতাবিষয়ে তুমি দেবতা, অস্মর ও 

মনুষ্যগণকে অতিক্রম করিয়া, এবং পুরাকালে সত্যের 

আশ্রয়রূপে দেবগণ কর্তৃক নিমিত হইয়াছ 1২৭৯ 

অতএব হে কল্যাণি! সত্য বল অর্থাৎ মর্দবিষয়ে 

সত্য প্রকাশ কর। আমি অপরাধী বলিয়া যে সংশয় 

হইয়াছে, সেই সংশয় হইতে আমাকে মুক্ত কর। আর 

যদি আমি পাঁপকর্ণ করিয়া! থাকি, তাহা হইলে আমাকে 

অধ অর্থাণড নিঙ্গে স্থাপিত কর ।২৮০ 

আর যদ্দি তুমি আমাকে নিষ্পীপ বলিয়া জানিয়া 

থাক, তাহা হইলে আমাকে উধের্বে স্থাপিত কর। 

সেইহেতু এই সংশয়ারূঢ ব্যক্তিকে তুমি ধর্ণীনুসারে রক্ষা 
করিয়া থাক 1২৮১ 

ইন্দ্রাদি লৌকপাল ও দেবগণের সহিত অভিযুক্ত 
পুরুষকে এই সকল বাক্য শুনাইবার পরে নেই 

ব্যক্তিকে তলায় আরোহণ করাইয়া তুলার পরিমাণ 
দেখিবে ।২৮২ 

যদি তুলায় আরোপিত ব্যক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ 

৫4 

কক্ষাচ্ছেদে তুল।ভঙ্গে ধট-কর্কটযো স্তখ। | 
রজ্ঞ,চ্ছেদেহক্ষভঙ্গে চ মৃতিতঃ শুদ্ধিমাদিশে ॥২৮৪ 
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি বিধিমগ্রেস্তথোত্তমমৃ। 
দ্বাত্রিংশদহ্গুলং প্রাুর্মগুলাম্মগুলান্তরমূ ॥২৮: 

অহ্টভির্মগুলৈরেবম্কুলানাং শতদ্য়ম্ । 
ষট, পঞ্চাশ সমধিকং ভূমেস্তু পরিকল্পনা ॥২৮৬ 
সপ্তাশ্বস্য পত্রাণি অভিযুক্তস্ হস্তয়োঃ | 
ৃত্া স্যাস্তে, পত্রাণি সপ্তভিঃ সুত্রতস্তভিঃ ॥২৮৭ 

উধর্বগামী হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই শুদ্ধব--ইহাতে 
কোন সংশয় নাই। আর যদি পূর্বানুরূপই থাকে 
অর্থাৎ পূর্বে যেরূপ ছিল সেইরূপই থাকে কিংবা তাহা 
হইতে ওজনে কম হয়, তাহা হইলে সেই ন্যক্তি অশুদ্ধ 
মর্থা পাপী বলিয়া জানিতে হইবে 1২৮৩ 

যদি তুলার পাল্লা ভাঙ্গিয় যায় কিংবা তুলাদ ভগ্র হয় 
অথবা তুলার শিকা ঝুলাইবার জন্য যে দুইটি কর্কটের 
ঈাঁড়ার ন্যায় বক্রকড়া আছে-_তাহ। ভগ্ন হয় এবং শিকার 

রজ্জু ছিন্ন হয় বা তুলার আধার-কাষ্ঠ ভগ্ন হয়,তাহা হইলে 
সেইব্যক্তি স্বরূপতঃ শুদ্ধ বলিয়৷ জানিবে ।২৮৪ 

তুলাদিব্য সমাপ্ত। 

অগ্নিবিধি। 

অতঃপর অগ্নিপরীক্ষার উত্তম বিধি বলিতেছি। 

এই অশ্নিপরীক্ষায় যে সকল মগুল হইবে, সেই সকল 

মণ্ডল বত্রিশ অঙ্গুলি পর পর হইবে অর্থাৎ ৩২ অঙ্গুলি 

ব্যবধানে 'মন্য মণ্ডল হইবে-_ইহা কথিত আছে ।২৮৫ 

এইরূপে আটটি মগুল করিতে হইবে, তাহাতে 

ভূমির পরিমাণ দুইশতহাপ্লান্ন অঙ্গুলি হইবে । ( মণ্ডলের 

পরিমাণ পরে বলিতেছেন )1২৮৬ 
অভিযুক্ত ব্যক্তি হস্তদ্ঘয়ে সপ্তন্ুত্রের সহিত সাতটি 

অশ্বখপত্র শ্যন্ত করিবে অর্থাৎ সাতটি অশ্বখপত্র স্বাপৰ 

করিয়া সাতগাছি শ্রেত-সূত্রধারা বেষ্টন করিবে 
(“বে্টয়েত সিতৈহন্তৌ সগুভিঃ সৃত্রতন্থভিঃ ইতি 
দিব্যতন্বধৃতবচনাৎ )1২৮৭ 



৫৮ 

জাত্যৈব লোহকারো৷ যঃ কুশলশ্চাগ্নিকর্মণি। 
দুষউযোগশ্চান্যাত্রাপি তেনায়োহগ্রৌ প্রতাপয়েৎ ॥২৮৮ 
অগ্নিবর্ণময়ঃ পিগুং সম্ফ,লিঙ্গং স্রক্তিকমৃ। 

পঞ্চাশ পলিকং ভুয়ঃ কৃত্বৈবং তং শুচিদ্ধিজঃ ॥২৮৯ 
তৃতীয়তাপতপ্তং তং ব্রয়াগু সত্যপুরন্কৃতঃ | 
শ্রগ্মতাং মানবে ধর্মে লোকপালৈরধিষ্টিতঃ 1২১০ 
ত্বমগ্নে সর্বদেবানাং পবিত্রং পরমং মুখমূ। 

ত্বমেততুসর্বভূতানাং হৃদিস্থো বেসি চেষ্টিতম্ ॥২৯১ 
সত্যানুতে চ জিহ্বাধ়াস্ততঃ সমুপজায়তে | 

বেদবিদ্ভিরিদং প্রোক্তং নাম্থা কর্তৃমহসি ॥২৯২ 
আনেনায়মিদং প্রোক্তো মিথ্যা হেদমথাত্রবীৎ । 
সর্বথা চ যথা মিথ্যা তথাগ্নিং ধারয়াম্যহম্ ॥২৯৩ . 

যে ব্যক্তি জাতিতে লৌহকার অর্থাৎ কর্মকার, অগ্নি- 
দিব্যকাধ্যে নিপুণ এবং অন্যত্র এই অগ্রিবিধি পূর্বে 
দেখিয়াছে, সেই ব্যক্তি দ্বারাই লৌহপিগড অগ্নিতপ্ত 
করাইবে 1২৮৮ 

অগ্সিতে তণ্ড করিতে করিতে যখন পঞ্চাশত্পল 

পরিমিত অর্থাৎ কিঞিন্্যন সওয়াদুইসের-পরিমিত 

লৌহপিগু অগ্নির গ্যায় রক্তবর্ণ হইয়া অগ্নিবর্ণ স্কুলি 
বাহির হইবে, তখনও পুনঃ পুনঃ তাহাকে তপ্ত করিয়া 
পুত ্রাঙ্গণ তৃতীয়বার অগ্নিতাপে তপ্ত এ লৌহকে এই 
কথা বলিবেন--“সত্যপদযুক্ত অথবা সত্য যাহাকে অগ্রে 
করিয়াছেন এবং ইন্দ্রাদি লৌকপাঁলগণ যাঁহাতে অধিষ্টিত 
আছেন, সেই মানবধর্ণ আপনি শ্রবণ করুন? ।২৮৯-৯০ 

হে অগ্মি, তুমি সমস্ত দেবগণের পবিভ্রশেষ্ঠ 
মুখন্বরূপ এবং তুমি সকল জীবগণের হৃদয়ে অবস্থান 
করত সকলপ্রকার মনের অভিজ্ঞতাই অবগত আছ। 

তোম। হইতে জিহ্ুবায় সত্য ও মিথ্য! উত্পন্ন হয় - বেদাঁদি 

শীষ ইহ৷ বলিয়াছেন; তুমি তীহার অন্যথ! করিতে 
পার না ।২৯১-৯২ 

এই বাক্তি আমীকে এইরূপ বলিয়াছে--ইহ। যদি 

মিথ্যা' বলিয়! থাকি, তাহ। হইলে যেরূপে সর্বপ্রকারে 

এ বাক্য মিথ্যা বলিয়া গ্রতিপাদিত হয়, সেইরূপ 

আধ্য-শীস্ 

এষ ধারয়তে চ ত্বাং সত্যেনানেন মানবঃ। 

তদস্য সত্যবাক্যস্ত শীতে! ভব ছুতাশন ॥ 

মুষাবাক্যস্ত পাপস্ত দহ হস্ত তু শাপিতঃ ॥২৯৪ 

অমুমর্থঞ্চ পত্রস্থমভিলিখ্য যথার্থতঃ | 

শ্রাবিতন্ডৈব দন্মর্ধি তম্ত দেয়ং ঘথাক্রমন্ ॥২৯৫ 

স্নাতশ্চ মণ্ডলস্থশ্চ ততঃ সংগৃহ্থ পাবকমূ। 

স্থিত্বৈন্মিংস্ততোহন্যানি ব্রজেছ সপ্ত শনৈঃ শনৈঃ॥২৯৬ 

পাতয়েন্ন তমপ্রাপ্য যা ভূমিঃ পরিকল্পিতা।  »এ. 
অফ্টমং মণ্ডলং গত্বা ততোহগ্নিং বিস্বজেন্নরঃ ॥২৯৭ 

যস্ত পাতয়তে ত্রাপাদ্দগ্ধো বা ন বিভাব্যতে | 
পুনস্তং ধারয়েদগ্রিং স্থিতিরেব দৃঢ়ীকৃতা ॥২৯৮ 

এ ০. সপ উপ পপ পাশ পা পপ সস পাশ 

প্রতিপাদনের জন্য আমি তোমাকে ধারণ করাইতেছি। 

হে ছতাশন! যেহেতু এই মনুম্য এইভাবে সত্যবদ্ধ 

হইয়া তোমাকে ধারণ করিতেছে, সেইহেতু এই ব্যক্তি 
যদি সত্যকথা বলিয়া থাকে, তাহ। হইলে ইহার সম্বন্ধে 

তুমি শীতল হও, আর যদি মিথ্য৷ কথা বলিয়া থাকে, 
তাহা হইলে এই পাপিষ্টের হস্তদ্বয়কে শাপোদ্ধত অর্থাৎ 
ক্রুদ্ধ হইয়া দগ্ধ কর ।২৯৩-৯% 

উপরি-লিখিত এ সকল বাক্য যথাঁধথভাবে পত্রে 

লিখিয়া তাহা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুনাইবে এবং পরে 
তাহ] তাহার মস্তকে স্থাপন করিবে ।২৯৫ 

যে আটটি মণ্ডল করা হুইয়াছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি 
ন্নান করিয়া তাহার প্রথমমণ্ডলে থাকিবে, পরে অগ্নি 

গ্রহণপূর্বক প্রথমমণ্ডলে দীড়াইয়া এ স্থান হইতে 
ধীরে ধীরে অপর সাতটি মগ্ডলে যাইবে ।২৯৬ 

অগ্নিদিব্যের অগ্নি রাখিরার স্থান পুর্বে যেস্থানে 
করা হুইয়াছে, সেইম্থানে না যাওয়া পধ্যন্ত অঙ্মি- 
পরিত্যাগ কর্তব্য নছে--অফ্টম মগ্ডলে যাইয়৷ এ অগ্নি 
পরিত্যাগ করা কর্তব্য ।২৯৭ 

যদি কোন ব্যক্তি ভয়বশতঃ এ অগ্নি পরিত্যাগ 

করে এবং তাহার হস্ত দগ্ধ হইয়াছে বলিয়! জানা না 

যায়, তাহা! হইলে সেই ব্যক্তিকে পুনরায় অগ্লিধারণ 



মারদ-প্যুতিঃ 

মগুলন্য প্রমাণং তু কুর্ধ্যাত্ৃৎপদসম্মিতম্। 
ন মণ্ডলমতিক্তামেম্নাপ্যর্বাক্ স্থাপয়েৎ পদম্ ॥২৯৯ 

অনেন বিধিনা কাধে হুতাশঃ সময়ঃ সদা । 
ধতে গ্রীক্মাৎ সদ! যুক্তঃ কালেহন্যাত্র স্থশীতলে 1৩০ « 

হস্তক্ষতেষু সর্বেষু কুর্ধ্যাৎ কাকপদানি চ। 

তান্তেব পুনরবেক্ষেদ্ান্তো বিন্দুবিচিত্রিতৌ। ॥৩০১ 
ম্ড পুনর্ন বিভাব্যেতে দগ্ধাবেতৌ৷ করো তদা। 
ব্রীহীন্ প্রগৃহ্য যত্বেন সপ্তবারাংস্তব মর্দঘয়েৎ ॥৩০২ 
মদিতৈর্যদি নো দগ্ধঃ সভ্যৈরেবং বিনিশ্চিতঃ | 
মোচ্যঃ ন শুদ্ধঃ সকৃত্য দ্ধো দণ্য্ো যথাক্রমম্॥৩০৩ 
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি পানীয়বিধিমুত্তমম্। 
হৈমন্তকালাদন্যত্র শিশিরাচ্চ যথাক্রমম্ 1৩০৪ 

কথিত আছে ।২৯৮ 

পূর্বে ২৮৫মং শ্লোকে একমগুল হইতে অপর 
মগুল বত্রিশ অঙ্গুলি পরে হইবে বলিয়৷ যে বিধি কথিত 

হইয়াছে, সেই বিধি-কথিত মগুলের পরিমাণ হইবে__-যে 
বাক্তি দিব্যকারী সেই ব্যক্তির পদের পরিমাণ। অগ্নি 

লইয়া যাইবার সময় এ মগুলকে অতিক্রম করিবে না 

কিংবা পূর্বেও পদক্ষেপ করিবে না অর্থাৎ নিজের 
পদ-পরিমিত মগুলেই পদক্ষেপ করত সাতটি মণ্ডল 

যাইয়া! অগ্নি পরিত/াগ করিবে ।২৯৯ 

সর্বদা এই নিয়মান্ুসারে অগ্নিদিব্য করণীয় । শ্ত্রীক্ষ- 

খতু ভিন্ন অন্য খতুতে যখন অত্যন্ত শীতল থাকিবে, তখনই 
এই অগ্নিদিব্য হইবে । এই বচনের দ্বারা বুঝা যায়__ 
গ্রীক্ম খতু ভিন্ন অন্য খতুতেও যখন উত্তীপ থাঁকিবে 
তখন অগ্মিদিব্য হইবে না।৩০০ 

তিলকব্রণে অর্থাৎ হন্তে তিলকের ন্যায় যে সকল 

্ষতচিহ্ন দেখা যায় তাহাতে কিংব৷ হাতে যে সকল কড়া 

আছে, তদ্যুক্ত হস্তে রক্তচন্দন দ্বারা কাঁক-পদের গ্যায় 

চিহ্ত করিয়া দিবে এবং পরে এ সকল চিহৃগুলির 

বার বিন্দু-চিত্রিত হস্তদ্বয়কে পুনরায় অবলোকন 
করিবে 1৩০১ 

৫৪ 

নদীষু নাতিবেগান্ন সাগরেষু বহেধু চ। 
হুদেযু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃস্থ চ ॥৩০৫ 

নাতিক্রুরেধু ধনুষা প্রেষয়িত্ সরত্রয়মূ। 
পানীয়মজ্জনং কার্য্যং কিয়ন্তচ্চ বিপশ্চিতঃ ॥৩০৬ 
ত্রুরং ধনুঃ সপ্তশতং মধ্যমং ষট্শতং স্মৃতমূ। 
মন্দং পঞ্চশতং জ্বেয়মেষ জ্ঞেয়ো ধন্ুবিধিঃ ॥৩০৭ 

নাভিমাত্রে জলে স্থাপ্যঃ পুরুষঃ স্তস্তবদ্বলী । 
তন্যোর সংপ্রগৃহ্থায় নিমজ্জেদভিশস্তবান্ ॥৩০৮ 

শরপ্রক্ষেপণস্থানাদ্ ঘুবা জবসমন্িতঃ | 
গচ্ছে পরময়। শক্ত্য। যত্র স্যাম্মধ্যম; শরঃ ॥৩০৯ 

মধ্যমং তু শরং গৃহ পুরুষোহন্যাস্তথাবিধঃ | 
প্রত্যাগচ্ছেত বেগেন যত? স পুরুষকে গতঃ ॥৩১০ 

০ পেপাল দক কাগ পাপা 1০ পরা পপ ৯ সন 

যখন এ হৃস্তদ্বয় দগ্ধ বলিয়া মনে করা যাইবে ন। 

তখন ব্রীহি (.শরত্কাঁলে পন ধান্য ) গ্রহণ করিয়। যত্তু- 

সহকারে সাতবার মর্দন করিবে ।৩০২ 

এঁ ধান্যমর্দন দ্বারা যদি হস্তে ক্ষতাদি প্রকাশ না 

পায় অর্থাত ধান্যমর্দন দেখিয়া হাতে ক্ষত থাকিলে 
এঁভাঁবে ধান্যমর্মন করিতে পারে না--সভ্যগণ এইরূপ 

চিন্তা করত হস্ত দগ্ধ হয় নাই বলিয়া নিশ্চয় করিবেন । 

অদগ্ধ নিশ্চয় হইলে সেই শুদ্ধব্ক্তিকে অভ্যর্থনা- 

পুর্বক মুক্ত করিবেন আঁর দগ্ধ নিশ্চয় হইলে সেই ব্যক্তি 
দগুনীয় বলিয়া জানিবেন 1৩০৩ 

অগ্রিদিব্য সমান্ত। 

উ্দকবিধি। 
অতঃপর পানীয়বিধি অর্থাৎ জলপরীক্ষার উত্তম 

বিধি বলিতেছি। যথাক্রমে হেমন্ত ও শিশির খাতু- 

ভিন্ন এই দিব্য সকল খতুতেই হইতে পারিবে 1৩০৪ 

অতিবেগশূশ্য নদীতে, সমুদ্রে, ক্ষুদ্র নদীতে, হদে, 
দেবধাতে, বৃহৎ পুক্ষরিণীতে ও সাধারণ সরোবরসকলে 

এই জলপরীক্ষা৷ হয় ।৩০৫ 
যে ধনু অতিশয় ক্রুর নহে, সেই ধনু দ্বার! তিনটি শর 

নিক্ষেপ করিয়া জলমজ্জনরূপ দ্বিব্য করিবে। এ ধনু 
কি পরিমাণে হইবে, তাহ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন ।৩০৬ 



৬ 

আগতশ্চ শরগ্রাহী ন পশ্থাতি যা জলে । 

স্ম্তর্জলং যদ সম্যক তদ] শুদ্ধিং বিনিদিশেশ ॥৩১১ 
অন্যথ! ন বিশুদ্ধঃ স্তাদেকাঙ্গস্তাপি দর্শনা | 

স্থানাদ্ বান্যাত্র গমনাদ্ যস্মিন্ পুর্বং নিবেশিতঃ ॥৩১২ 
ন মজ্জনীয়ং স্ত্রীবালং ধর্মশাক্্বিশারদৈঃ | 
রোগিণশ্চাপি বৃদ্ধাশ্চ পুমাংসৌ। যে চ ছুর্বলাঃ 1৩১৩ 
নিরুৎ্সাহান্ রুজাক্রিষ্টানার্তাংশ্চ ন নিমজ্জয়ে। 
সছ্যো ঘ্রিয়ন্তে মজ্জন্তঃ ব্বক্ন প্রাণ! হি তে স্মৃতাঃ ॥৩১৪ 

০৬ নংশ্রোকে যে ক্রুরের কথা বল। হইল, এ 

ত্রের কাহাকে বলে, তাহা দেবধি দেখাইতেছেন। 

একশতসপ্ত অঙ্গুলি-পরিমিত ধনু “ক্রুর ধনু, একশত- 

ছয় অঙ্গুলি-পরিমিত ধনু “মধ্যম ধন্দসু এবং একশতপীচ 

অঙ্গুলি-পরিমিত ধনু “মন্দ ধন্স বলিয়া জাঁনিবে-_ ইহাই 

হইল ধনুবিধি 1৩০৭ 

স্তস্তের ম্যায় কোন বলবান্ ব্যক্তিকে নাভি পধ্যস্ত 

জলে অবস্থান করিবার ব্যবস্থা করিবে । তারপর তাহার 

উরুদ্বয় ধরিয়া অভিশস্ত পুরুষ অর্থাৎ যাহীকে দোষী 
বলিয়! সাব্যস্ত করা হইয়াছে সেই পুরুষ জলে 
নিমগ্ন হইবে ।৩০৮ 

অনন্তর যেস্থান হইতে শর প্রক্ষেপ করিতে বলা 

হইয়াছে, সেইস্থান হইতে যে কৌন যুবক বেগে ধাবমান 

হইয়া মধ্যম শর ষে স্থানে পড়িয়াছে সেই স্থানে যাঁইবে। 

পতিত স্থল হইতে তত্ক্ষণা এ শর গ্রহণ করিয়া 

সেইরূপ অন্য কোন যুবা-পুরুষ পূর্বের ন্যায় বেগে যে 
স্থান হইতে পূর্বে শর নিক্ষেপ করা হইয়াছে, সেইস্থানে 
আমিবে 1৩০৯ ১৩ 

শরগ্রহণকারী সেই ব্যক্তি যদি এস্থানে আসিয়া 

জলে নিমগ্ন হেতু পরীক্ষার্থীকে দেখিতে না পায়, তখন 
এ যাঁতীয়াতের কাল পর্য্যস্ত সম্যগভাবে জলমধ্যে 
অবস্থিতির জন্য তাহাকে শুদ্ধ অর্থাৎ নিরপরাঁধী বলিয়া 
ঘোঁষধণ1! করিবে 1৩১১ 

কাহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ শরনিক্ষেপস্থানে 
আসিয়া জলনিমগ্ন ব্যক্তিকে উদিত দেখিলে কিংবা 

আধ)-শাস্ 

নাগতানেতান্নৈব তোয়ে নিমজ্জয়েৎ। 
ন চাপি সাধযেদগ্নিং ন বিষেণ বিশোধয়েশু ॥৩১৫ 
সত্যানৃতবিভাগস্থ তোয়ামী স্পইকৃত্বসৌ | 
অন্ত্যশ্চাগ্রিরভূদ্ যল্মাতম্মাত্তোয়ে বিশেষতঃ ॥৩১৬ 
ক্রিয়তে ধর্মতত্বজ্রৈর্তষিতানাং বিশোধনমূ। 
তম্মাৎ সত্যেন ভগবান্ জলেশ ত্রাতুমসি ॥৩১৭ 

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি বিষস্ত বিধিমুর্তমমূ। 

যন্মিন কালে যথাপ্রোক্তং যাদৃশং পরিকীতিতম্ ॥৩১৮ 

তাহার একটি অঙ্গও দেখিতে পাইলে, অথবা ষে স্থানে 

পুর্বে নিমগ্ন হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে সরিয়া যাইলে 
তাঁহাকে শুদ্ধ অর্থাত নিরপরাধী বলিতে পারিবে না 1৩১২ 

ধর্মশান্ত্রে নিপুণ বাক্তিগণ- স্ত্রীলোক, বালক, 
রোগিগণ, রন্ধব্ক্তিগণ এবং যে সকল পুরুষ দুর্বল 
তাহাদিগকে জলদিব্যগ্রহণের ব্যবস্থা দিবেন না ।৩১৩ 

মানসিক ও দৈহিক অবপাঁদগ্রস্ত হইয়া যাহারা 
উত্সাহশূন্য, যাহারা রোগাক্রান্ত হইয়া দুর্বল কিংবা 

যাহারা শোঁকাঁদি দ্বারা পীড়িত, তাহাদিগকে জলে প্রবেশ 

করাঁইবে না। কারণ, তাহারা হীনবল বলিয়া জলে 
প্রবেশ করিলে তাহাদের মৃত্যু হইবার সম্তাবন 

থাকে 1৩১৪ 

এঁ সকল ব্যক্তি যদি সাহস করিয়া জলদিব্য করিতে 

আসে, তাহ! হইলে জলে নিমজ্জিত হইতে দিবে না। 

এইরূপ অগ্িপরীক্ষা দ্বার] শুদ্ধ বলিয়া সাধন করিবে না বা 

বিষদিব্য দ্বারাও শোধিত করিবে না ।৩১৫ 

(জলদিব্য এবং অগ্নিদিব্য সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য 
স্পষ্টকারিদিগের মধ্যে গরধানতম)। যেহেতু জল হইতে 
অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছিল, সেইহেতু ধর্মতত্বজ্ঞের৷ জলেতেই 
বিশেষভাবে দৃষিতদিগের শুদ্ধি করিয়া থাকেন । অতএব 
হে জলাধিপ বরুণদেব! আপনি সত্যপ্রকাশের দ্বারা 

আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ ।৩১৬-১৭ 

জলদিব্য সমাপ্ত । 

বিষদিব্য 
অতঃপর যে সময়ে যে প্রকার বিষদিব্য করিতে হয়, 



নারদ -স্যৃতিঃ 

যাবম্মাত্রং সমান্দিষ্টং ধর্মতত্বীর্ঘদশিভিঃ | 

তুলয়িত্বা শর্কালে দেয়মেতদ্বিমাগমে ॥৩১৭৯ 

নাপরাহ্ছে ন সন্ধ্যায়াং ন মধ্যাহ্ে তু ধর্মবিশ । 
শরদ্-্রীদ্ম-বসম্তেষু বর্ধামু চ বিবর্জয়েৎ ॥৩২০ 
ভগ্নঞ্চ চারিতং চৈব (ক) ধুপিতং মিশ্রিতং তথা । 
কালকুটমলাবুঞ্চ বিষং যত্ন বর্জয়ে ॥৩২১ 
শাঙ্গং হৈমবতং শম্তং বর্ণ-গন্ধ-রসান্সিতম্। 
অভিন্নং তত প্রদাতব্যং ক্ষত্র-বিট্-শৃদ্রযোনিষু ॥৩২২ 
বিষশ্ত পলফষড় ভাগান্ডাগে। বিংশতিমস্তর যঃ। 
তম্টভাগহীনং তু শোধ্যে দগ্ঠাদ্ ঘ্বৃতপ্ন,তম্ ॥৩২৩ 

তাহ! এবং যেরূপ বিষ শাস্ত্রে কথিত আছে, তাহার 
নিয়ম সম্যগ রূপে বলিব ।৩১৮ 

তত্বঙ্গানসম্পন্ন খধিগণ ধর্মামুসারে যে পরিমাণ বিষ 

দিবার কথা বলিয়াছেন, তাহা শরগ্কালে যে সময় অত্যন্ত 

হিমপাঁত হইবে অর্থাৎ শরত্কীলের শেষভাগে সুন্মমমান- 
দু ওজন করিয়। দিতে হইবে 1৩১৯ 

এ বিষপরীক্ষা অপরাহুকাল, সন্ধ্যাকাল কিংবা মধ্যাহু- 

কালে হইবে না। ধাণিক ব্যক্তি শরৎকাল (হিমপাত 

না হওয়৷ পধ্যস্ত ), শ্ত্রীক্ষকাঁল, বসন্তকাল এবং বর্ষাকালে 
এ বিষদিব্যের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিবেন 1৩২০ 

বিষদিব্যের জন্য যে বিষ দিতে হইবে, তাহ যদি নষ্ট 

হয় এবং বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে সেই বিষ 

পরিত্যাগ করিবে । প্রাণহাঁনিকর অর্থা সর্পাদির বিষ 
কিংবা লাউ হইতে যে বিষ উৎপন্ন হয়-__সেই বিষ যত্ু- 
পূর্বক পরিত্যাগ করিবে 1৩২১ 

যে শুঙ্গবিকার বিষ হিমালয়পর্বতে উৎপন্ন হয়, 
তাহার যদি বর্ণ, গন্ধ ও রস স্বাভাবিক থাঁকে অর্থাৎ যদি 
পরিবর্তন না হয়, গদ্ধের যদি বিপর্যয় ন] হয় ও 
আম্বীদনেরও যদি নৈজাত্য না ঘটে এবং সেই বিষ 
যদি অভিন্ন থাকে অর্থাৎ চূর্ণ না হয়, তাহ! হইলে সেই 
বিষ প্রশস্ত হইবে । এবং তাহ! ক্ষত্রিয়, বৈশ্ট ও শুদ্রগণকে 
দিবে। এই বচনের দ্বারা বুঝা যায় যে, 
ব্রাহ্মণের বিষদিব্য নাই ।৩২২ 

পাঠাস্তর $ কে) তগ্রঞ্চ বারিতং চৈ 

৬৯ 

বর্ষান্থ ষড়, ঘবা মাত্রা গ্রীষ্মে পঞ্চ যবাঃ স্মৃতাঃ। 
হেমন্তে সপ্ত বাষ্টো৷ বা শরছ্যস্তাপি নেষ্যতে ॥৩২৪ 

ত্বং বিষং ব্রহ্গণঃ পুত্রঃ সত্যধর্মব্যবস্থিত | 
শোধয়ৈনং নরং পাপাহ সত্যেনাস্তামৃতীভব ॥৩২৫ 
ছায়ানিবেশিতো রক্ষ্যে। দিনশেষমভোজনঃ। 

বিষবেগরুমাতীতঃ শুদ্ধোসৌ মনুরব্রবীৎ ॥৩২৬ 

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি কোশস্তয বিধিমুন্তমঘ্। 

শান্ত্রবিভির্থ! প্রোক্তং সর্বকালাবিরোধি যু ॥৩২৭ 

পূর্বাহ্লে দোপবাসস্ত স্বাতস্তার্জূপটস্তা চ। 

সশুকস্তাব্যসনিনঃ কোশপানং বিধীয়তে ॥৩২৮ 

পলপরিমাণের ষষ্ঠভীগের একভাঁগকে বিংশতিভাগে 
বিভক্ত করিলে বিষের যে পরিমাণ হইবে, তাহার 
অস্টভীগের একভাঁগকে পরিত্যাগ করিলে যে পরিমিত 

বিষ থাকিবে, সেই পরিমিত বিষকে দ্বৃতপ্রুত অর্থাৎ 

ঘুতযুক্ত করিয়া শুদ্ধিকামীকে দিবে ।৩২৩ 

এই যে বিষের পরিমাণ কথিত হইল- ইহা! খতুভেদে 

কিঞ্ হাস-বুদ্ধি ও সমভাঁগ করিয়া নারদ বলিতেছেন, 

বর্ধাধতুতে ছয়টি যবের পরিমাঁণামুরূপ বিষদিব্যের বিষের 

পরিমাণ হইবে । এইরূপ গ্রীক্ষকালে পঞ্চযব এবং হেমন্ত- 

কালে সপ্ত বা অন্টযবের পরিমাণ হইবে। ( পূর্বে ৩১৯ 
সংখ্যক-শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হুইয়াছে যে, অতিশয় 

হিমপাতের জন্য শরগকালের শেষভাগে বিষপরীক্ষা 

করণীয় । এক্ষণে গ্রীব্ম, বর্ষা ও হেমস্তকালে বিষদ্দিব্যে 

বিষের পরিমাণ কিরূপ হইবে, তাহা দেখান হইল। 

এস্থলে পূর্ববীক্যের সহিত সমাধানকল্পে ইহা! জ্কাতব্য 
এই যে, শ্রীক্ষাদিকালে অত্যন্ত বর্ধাদি জন্য যখন 
শৈতৃভাব দেখা যাইবে, তখনই বিষদিব্য করণীয় )।৩২৪ 

হে ব্ষি! তুমি ব্রন্মের পুত্র বলিয়া সতাধর্মে প্রতিঠিত 
আঁছ। অতএব পাপাচরণকাঁরী বলিয়া অভিযুক্ত এই 

ব)ক্তিকে তুমি শুদ্ধ কর অর্থাৎ এই ব্যক্তি পাপী নষ্ট 

ইহ! প্রকাশ কর এবং এই ব্যক্তি সত্যসেবী বলিয়া 
অর্থাত এই ব্যক্তি সত্য সত্যই পাপাচরণ করে নাই 

বলিয়া সেই সত্যের প্রভাবে অস্ৃতম্বরূপ হও ।৩২৫ 



৬২ আধ্য-শাপ্ 

যন্তৃক্তঃ সোহভিযুক্তঃ স্যাত্তদ্দৈত্যং তু পায়য়েু। 
অভ্যচ্য দেবতাং স্নাপ্য জলম্ত প্রস্যতিত্রয়ম্ ॥২২৯ 

সপ্তাহাভ্যন্তরে যস্থ দ্বিসপ্তাহেন বাহশুভম্ । 

প্রত্যাত্বকং তু দৃশ্ঠেত সৈব তস্ত বিভাবনা ॥৩৩০ 
উধ্ব যন্য দ্বিসগ্তাহাম্মহদপ্যশুভং ভবে । 

নাভিযোজ্যঃ স কেনাপি কৃতকালব্যতিক্রমা ॥৩৩১ 

মহাপরাধে নিধর্মে কৃতন্বে রীব-কুসিতে । 
নান্তিক-ব্রাত্য-দাসেযু কোশপানং বিবর্জয়েৎ ॥৩৩২ 

যথোক্তেন বিধানেন পঞ্চ দিব্যানি ধর্মবিও। 

দত্ত রাজাভিশস্তানাং প্রেত্য চেহ চ নন্দতি ॥৩৩৩ 

শ্রীভগবান্ মনু বলিয়াছেন--বিষজ্ক্ষণকারীকে ছায়ায় 

স্থাপন করিয়া দিবসের শেষভাগ পধ্যন্ত অনাহারে 

রাখিবে; তাহাতে সেই ব্যক্তির বিষভক্ষণ জন্য 

শারীরিক উত্তেজনা! হেতু ক্লেশের অবসান হইলে সে 

বিষপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল বলিয়! তাহাকে শুদ্ধ বলিয়া 

জাঁনিবে ।৩২৬ 
বিষদিব্য সমাপ্ত । 

কোষবিধি 
শীল্সবিদ্গণ যে দিবা অবিরোধে সকল খহুতে 

যেভাবে হইতে পাঁরে- ইহা বলিয়াছেন। অতঃপর 

আমি সেই কোষদিব্যের (অপ্রসারিতাঙ্গুলি-হস্তকে “কোম' 

বলে ) উত্তমবিধি বলিতেছি ।৩২৭ 

পাঁপকারী বলিয়া অভিযুক্ত দয়াবান্ অর্থাৎ সদ্গুণ- 
ভূষিত ধামিক ব্যক্তি পূর্বদিবমে উপবাস করিয়া পর- 

দিবসে ন্লানীনম্তর আর্রবস্্রপরিহিতাবস্থায় রাজকুত 

বা দেবকৃত বিপদাদি শূন্য হইয়া পূর্বাহে কোষপান 
করিবে ।৩২৮ 

অভিযুক্ত ব্যক্তি যে দেবতার প্রতি ভক্তিযুক্ত; সেই 
দেবতার ন্নান-পূজাদির পর তাহার সবীনজল তিনপ্রস্থতি 
অর্থাৎ তিনকোধষ (তিন অগ্রলি) পরিমিত সেই জল পান 
করিবে 1৩২৯ 
“ উক্ত-্নীনজল পানের পর একসপ্তাহ কিংবা দুই- 
সপ্তাহকালমধ্যে যাহার আত্মগত অণ্ুভ ও পুত্রমরণারদি 

গ্রীষ্মে তু সলিলং প্রোক্তং বিষং কালে হুশীতলে | 
ব্রাহ্মণন্ত ধটো দেয়ঃ কষত্রিযন্তাগ্রিরচ্যতে ॥৩৩৪ 
বৈশ্যে তু ঘলিলং দেয়ং বিষং শূদ্রে প্রদাপয়েশু। 

ন ব্রান্ধণে বিষং দগ্ান্ন লোহং ক্ষত্রিয় হরে ॥৩৩৫ 

কোশাস্তানি তুলাদীনি গুরুঘর্ষেযু দাপয়ে। 
শতাধং দাপয়েচ্ছুদ্ধাবশুদ্ধে! দণ্ডভাগ. ভবে ॥৩৩৬ 

ততলানাং প্রবক্ষ্যামি বিধিং ভক্ষণচোদিতমূ। 
চৌর্্যে তু তুলা দেয়া নান্যাত্রেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥৩৩৭ 
তগুলান্ কারয়েচ্ছুকলাগ্চালের্নানস্য কম্যচিৎ | 
মুন্ময়ে ভাজনে কৃত্বা ভাক্ষবস্তা গ্রাতঃ শুচিঃ ॥৩৩৮ 

এবং গ্রহদাহাদি নানা অমঙ্গল দেখা যাইবে, সেই ব্যক্তি 
যে পাপী- ইহা দ্বারাই তাহা বুঝা যাইবে ।৩৩০ 

কোষপানকারীর যদি দুইসপ্তাহ পরে কোন 

অমঙ্গলাদি হয়, তাহা হইলে সেই বক্তির উপর কেহ 

অভিযোগ করিতে পারিবে না; কেননা তখন কোষ 

পরীক্ষার কাল অতিক্রান্ত হইয়। গিয়াছে ।৩৩১ 

মহ] অপরাধকারী, অধামিক, কৃতগ্,। ক্রীব, 

লোঁকনিন্দিত, নাস্তিক, যাহার উপনয়নকাল অতীত 

হইলেও উপনীত নহে--এমন ব্রাত্য ও দাস এই 

সকল ব্যক্তিগণের কোৌধষপান-পরীক্ষা হইবে না ।৩৩২ 

ধর্মবিদ রাজা! শাস্্কথিত বিধি অনুসারে ধট 

(তুলা ), অগ্নি, উদকবিধি, বিষদিব্য ও কোষনিধি 

এই পঞ্চবিধ দিব্য নিন্দিতপাত্র-বিষয়ে ব্যবস্থা 

করিলে ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দলাভ করিয়া 
থাকেন 1৩৩৩ 

শ্রীক্কালে জলদিব্য এবং অতিশয় শীত পড়িলে 

বিষদিব্য করণীয়। ব্রাক্ষণের পক্ষে তুলীরোহণ 
পরীক্ষা, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অগ্সিদিব্য-পরীক্ষা, বৈশেের 

পক্ষে জলদিব্য-পরীক্ষা, আর শুত্রের পক্ষে বিষদিব্য 

পরীক্ষা কর্তব্য । ব্রাহ্মণের বিষয়ে বিষদিব্য-পরীক্ষার 
ব্যবস্থা করিবে না। ক্ষত্রিয়ের বিষয়ে লৌহ হরণ 
অর্থা স্থানাম্তরিত করিবে না (ক্ষত্রিয়ের অগ্রিদিব্য 

বিহিত থাকায় লৌহভিন্ন অন্য উত্তপ্ত ধাতু দ্বারা অগ্নি 



নাঁরদ-স্মৃতি: 

ন্নানোদকেন লংপৃক্তান্ রাত্রে তত্রৈব বাসয়েহ। 
প্রভাতায়াং রজন্যাং তু ত্রিঃ কৃত্ব। প্রাউ্মুখায় চ ॥৩৩৯ 
ন্নাতায় সোপবালায় দগ্ান্দেবার্চকঃ স্বয়মূ। 

স্বয়ং কাধ্যং সমুদিশ্ঠ সত্যানতপরীক্ষণে ॥৩৪০ 
তগুলান্ ভক্ষয়িত্বা তু পত্রে নিষ্ঠীবয়েন্ডতঃ | 
অশ্বশ্খপত্রাভাবে তু ভূর্জপত্রে ততঃ ম্মৃতম্ ॥৩১ 

দৃশ্যতে শোণিতং যস্থ দন্তজালঞ্চ সীদতি | 
গাত্রঞ্চ কম্পতে যন্ত তমশুদ্ধং বিনির্দিশেশ ॥৩৪২ 

পরীক্ষা করণীয়-__-ইহাই হইল এই বচনের তাশুপ্য )। 

কুপারোহণ হইতে কোধপান পধ্যন্ত এই যে পঞ্চবিধ 
দিবা, তাহা অতি গুরুতর অভিযোগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা 

দিবে। শুদ্ধি প্রমাণ হইলে রাজা অভিযোৌগকাঁরীকে 
পর্ণাশৎ পণ দেওয়াইবেন আর অশুদ্ধ প্রামাণ হইলে 

অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধানুসারে দগডভাগী হইবে 
৩৩)৪-৩৬ 

কোধষবিধি সমাপ্ত । 

তওুলভক্ষণের জন্য শান্ুনিদিস্ট বিধি বলিতেছি। 

-যেস্থলে চৌধ্যের অভিযোগ হইবে, পেইস্থলে তগ্ডুল- 

ভক্ষণবিধি প্রদান করিবে, অন্ত কোনস্থলে এই তগুল- 
বিধি হইবে না - ইহাই শান্সনিশ্চয় ।৩৩৭ 

পবিত্র হইয়া শালি অর্থাৎ হেমস্তিক ধান্ছের 
শ্বেতবর্ণ তুল ভক্ষণ করাইতে হইবে অন্য ধান্ের 
ত$নভক্ষণ হইবে ন]। মৃন্তিকাঁপান্রে এ তওডুল সুধ্যদেবের 
গঞ্জে রাখিবে ।৩৩৮ 

তদনন্তর স্লানজল দ্বারা সম্পৃক্ত সেই তগ্ুল রাত্রিতে 
সেইস্থানে রাঁখিবে। রাত্রি গরভাত হইলে পূর্বমুখে 
অনস্থিত, পূর্বদিনে উপবাদী ও ন্নাত অভিযুক্ত ব্যস্তিকে 
উক্ত তুল সূর্ধ্যপূজাকারী স্বয়ংই সত্যাসত্য পরীক্ষার 
জষ্টা তিনবার করিয়া দিবে ।৩৩৯-৪০ 

তারপর অভিযুক্ত ব্যক্তি এ তওুল চর্বণ দ্বারা ভক্ষণ 
করিলে তাহাকে দিয়া অশ্বথপত্রে নিষ্ঠীবন অর্থাৎ 

৬৩ 

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি তণ্তমাঘকলক্ষণমৃ । 

শুভাশুভপরাক্ষার্থং ব্রন্মণাভিহি তং স্বয়মূ ॥৩৪৩ 
সৌবর্ণে রাজতে পাত্রে আয়তো যৃন্ময়েইপি বা । 
ক্ষিপ্রং ধৃতমুপাদায় তদগৌ স্থাপয়েচ্ছুচিঃ ॥৩৪৪ 
মৌবণী রাজসীং তাআ্ীমায়পীং বা স্ুশোভিতাম্ | 
সলিলে নাসকৃদ্ধোতাং নিক্ষিপেভত্র মুদ্রিকাম্ ॥৩৪৫ 
ভ্রমণ্পতিতায়ামন্তঃ স নঃ স্পশম্ভীষণঃ | 
ততস্ত নেন মন্ত্রেণ ঘৃতং তদভিমন্ত্রয়েৎ ॥৩৪৬ 

লি শিপন শীশি 7 শী পি পপি ৯৮৭০ 

থুতু ত্যাগ করা ইবে, অশ্বখপত্রের অভাব হইলে ভূর্ভপত্রে 
তাহা করাইবে 1৩৪১ 

এঁ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করাইবার পর উহাতে যাহার 
রক্ত দেখ! যাইবে ও দম্তগুলি অবসন্ন হইবে এবং 
গাত্র কম্পিত হইবে, তাহাকে অশুদ্ধ অর্থাথ চোর 
বলিয়া নির্দেশ করিবে ।৩৪২ 

তণ্ডুলবিধি সমাপ্ত । 

অথ তপ্তমাষকবিধি । 
অতঃপর তগুমাষকের লক্ষণ বলিতেছি, স্বয়ং ব্রহ্ধা 

যাহা শুদ্ধাশুদ্ধ পরীক্ষার জন্য বলিয়াছেন। স্থুবর্ণ, 

রজত, লৌহ কিংবা মৃন্ময়পাত্রে ঘ্ুত রাখিয়া অতি 
শীরতার সহিত শুদ্ধচিত্তে অগ্নিতে স্থাপন করিতে 
হহবে ।৩৩৪-৪৪ 

মাধকপরিমিত স্ুবর্ণময়, রজতময়, তাম্রময় কিংবা! 

লৌহ্ময় সপরিষ্কৃত মুদ্রাকে জলদ্বার! পুনঃ পুনঃ ধৌত 
করিয়া অগঠ্িতে স্থাপিত এ তগ্তঘ্ুতমধ্যে প্রক্ষেপ 
করিবে ।৩৪৫ 

দীর্ঘ সময় তগ্তঘ্বতমধ্যে ঘুরিতে থাকায় সেই 

মুদ্রীরপ অগ্জি সকলের পক্ষে স্পর্শবিষয়ে অতিশয় 
ভয়াবহ হইবার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রীরা সেই উত্তপ্ত 

ঘুতকে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে ।৩৪৬ 

হে ঘ্ৃত! তুমি পরম পবিত্র, সকল যজ্ঞকাধ্যে 

অমৃত স্বরূপ হও। অতএব যদি আমি পাপ কক্য়া 

থাকি, তাহা হইলে তুমি আমাকে দগ্ধ কর; যদি 

* এই পঞ্চবিধ দিব্য 'নারদীয়মগুসংহিতা? নামক গ্রন্থের টাকাকার শ্রীমদ্ ভবস্বামী উত্তগ্র্থের শেষে “দিষ্যগ্রকরণম্ 
বলিয়া পৃথক একটি অধ্যায় ধরিয়াছেন। আমরাও সেই অধ্যায়টি পরিশেষে দিলাম । তবে বচনের প্রায়ই সামঞ্জন্ত থাকায় পৃথগ ভাবে 

আর অন্ুবাদ কর। হয় নাই। 



৬৪ আধ্য-শীশ্ 

পরং পবিত্রমমতং ঘুতং ত্বং যজ্ভকর্মমথ | 
দহাগ্রে যগ্যযং পাপে হিমশীতং শুচৌ ভব ॥৩৪৭ 

প্রদেশিন্তক্ষত৷ যন্ত সংস্পুষ্টায়াং পরীক্ষণে। 

আমি শুচি হই, তাহা হইলে আমার নিকট তুমি 
হিমের ন্যায় শীতল হও ।৩৪৭ 

এরূপে মুদ্রাকে স্পর্শ করিলেও যাহার তর্জনী 

অঙ্গুলি ক্ষতযুস্ত হইবে না এবং এ উঞ্ণঘুতস্পর্শেও 

যদি বিস্ফোটকা ন স্থ্যঃ শুদ্ধোহনাবন্যথ। ন হি ॥৩৪৮ 

ইতি নারদ-স্মৃতৌ চতুর্থাধ্যায়ে ধণাদানং নাম 
প্রথমং ব্যবহারপদং সমাগুমৃ। 

তাহাতে স্ফোৌটক অর্থাৎ ফোস্ক! পড়িবে না, সেই ব্যক্তি 

এই তগ্ুমাবক-পরীক্ষায় নিষ্পীপ বলিয়া প্রমাণিত 

হইবে, আর তাহার বিপরীত হইলে সেই ব্যক্তি শুদ্ধ 
নহে বলিয়া জানিবে 1৩৪৮ | 

ওস্কারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জনকা ব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদ-সহিত নারদস্মৃতির চতুর্থীধ্যায়ে খণাদাননামক 

প্রথম ব্যবহারপদগ্রকরণ সমাপ্ত । 

পঞ্চম অধ্যায়ঃ 

অথ নিক্ষেপোপনিধিনামকং দ্বিতীয়ং ব্যবহারপদ্ম্ 
স্বং দ্রব্যং (ক) ঘত্র বিভ্রস্তান্নিক্ষিপত্যবিশঙ্কিতঃ | 
নিক্ষেপো নাম তৎপ্রোক্তং ব্যবহারপদং বুধৈঃ ॥১ 
কুলজে বৃত্তসম্পন্নে ধর্মজ্জে সত্যবাদিনি | 
মহাপক্ষে ধনিন্যার্য্যে নিক্ষেপং নিক্ষিপেদ্ বুধঃ ॥২ 

যো থা নিক্ষিপেদ্ধস্তে মর্থং যন্্ট মানব? 
দ তথৈব গ্রহীতব্যো থা দায়স্তথা গ্রহঃ ॥৩ 
ন চেন্দগ্যাভ, শিক্ষেপ্তন্তদ্ দ্রব্যং তু ঘথাবিধি | 

উপসংগৃহা দাপ্যোহসৌ দিব্যাদিভিব্যবস্থিতঃ ॥৪ 

অনন্তর দ্বিতীয় ব্যবহারপদে 
নিক্ষেপ ও উপনিধি প্রকরণ। 

যেস্থলে নিজের দ্রব্য নৰ্ট হইতে পারে না 

এইরূপ বিশ্বা করিয়া নির্ভয়ে ধনাদি গচ্ছিত রাখে, 

স্ববীগণ তাহাকে এনিক্ষেপ'নামক ব্যবহাঁরপদ বলেন।১ 
কীঘৃশ ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রাখিলে তদ্বস্ত নষ্ট 

হয় না, তাহা বলা হইতেছে_ সদ্বংশসম্ভৃতঃ সচ্চরিতর, 
ধর্মভ্,। সত্যবাদী, সতসহায়পম্পন্ন। ধনশালী ও 
লোকনাগ্ঠ বক্তির নিকটে স্সীয় বস্তু গচ্ছিত রাখা 
যায় (এতাদ্রশ ব্যক্তির নিকট বস্তু গচ্ছিত রাখিলে 
সেই বস্তু নষ্ট হইবার সম্ভতীবন। থাকে না )।২ 

- যে ব্যক্তি যেভাবে যাহাঁর নিকটে যে বস্তু গচ্ছিত 

রাখিবে, সেই বস্ত তাহার নিকট হইতে সেইভাবেই 

গ্রহণ করিবে । কারণ, যেভাবে দেওয়া হয়ঃ সেই- 
রা স্পা সপ 

অন্যদ্রব্যব্যবহিতং দ্রেব্যমব্যাহ্ৃতঞ্চ ঘ€ (খ) | 
নিক্ষিপ্যতে পরগৃহে তদৌপনিধিকং স্মৃতথ্ ॥৫ 
স পুনদ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ সাক্ষিমানিতরস্তথা। 
প্রতিদানং তথৈবাস্ত প্রত্ায়ঃ স্যাদ্ বিপর্ধ্যয়ে ॥৬ 
যাচ্যমানস্তু যো দাত্রা নিক্ষেপং ন প্রবচ্ছতি। 
দণ্যুঃ স রাজ্ঞা ছুষ্টাত্মা নষ্টে দাপ্যশ্চ তৎসমম্ ॥৭ 
যং চার্থং সাধয়েভেন নিক্ষেপ্ত রননুজ্য়া | 
তন্রাপি দণ্ড? স ভবেদ্দাপ্যস্তচ্চাপি সোদয়মূ ॥৮ 

ভাবেই গ্রহণ কর! কর্তব্য । এই বিধির অন্যথা! হইলে 

অনিষ্ট হইবাঁর সম্ভাবনা! আছে, যেমন- লোকসমঙ্গে 

গচ্ছিত রাখিয়া গোপনে গ্রহণ করিলে যে ব্যপ্তি 

গচ্ছিত রাখিয়াছে, সেই ব্যক্তি গোপনে গ্রহণ করিয়াও 

বলিতে পারে, “আমি তাহ গ্রহণ করি নাই'। গচ্ছিত- 

প্রত্যর্পণকারী তাহার প্রত্যর্পণবিষয়ে সাক্ষী দেখাইতে 
পারিবে না। সুতরাং এই বিধি অবশ্যই পালনীয় ।৩ 

যে ব্যক্তির নিকটে দ্রবা গচ্ছিত রাখা হইয়াছে, 

সেই ব্যক্তি যদি লোৌভ-পরবশ হইয়া যথানিয়মে 

গচ্ছিত বস্তুটি নিক্ষেপকাীকে প্রত্যর্পণ না করে, তাহ 
হইলে সেই স্থলে রাজদ্বারে অভিযোগ হইলে রাজা 

সেই নিক্ষেপরক্ষাকারী ব্যক্তিকে আনাইয়! দিব্যাদির 

ঘারা দ্বিগুণ রাজদগুাদি সহ তাহা] প্রত্যর্পণ করাইবার 
ব্যবস্থা করিবেন ।৪ 

(খে) ভ্রব্যমব্যাকতঞ্চ যৎ 



নীরদ-দ্যুতিঃ ৬৫ 

গ্রহীতুঃ সহ যোহর্ণেন নষ্টো নষ্টঃ স দাজিনঃ | 
দৈবরাজকৃতে তদ্বন্ন চেতজ্জিপ্মকারিতয্ ॥৯ 

স্বয়মেব তু যো দগ্যান্ম্ তস্ত প্রত্যনস্তরে | 

অচ্ছলেনৈব চাগ্সিচ্ছেতমর্থ, গ্ীতিপুর্বকম্। 
বিচার্য্য তম্থ বা বৃত্তং সান্ৈব পরিশোধয়েশ ॥১১ 
চোরৈহতং জলে মগ্নমগ্রিনা দগ্ধমেব চ। 

ন স রাজ্ঞাভিযোক্তব্যো ন নিক্ষেপ্ত,শ্চ বন্ধুভিঃ ॥১০ ; নদগ্াদ্ যদি তন্মাৎ লন সংহরতি কিঞ্চন ॥১২ 

“নিক্ষেপ” অর্থাৎ গচ্ছিত কাহাকে বলে, ইহা 

দেখাইয়া! উপনিধি” কাহাঁকে বলে, তাহা দেখাইতেছেন 

(ইহাঁও গচ্ছিতবিশেষ )। পূর্বোক্ত 'নিক্ষেপ' হইতে 
পার্থক্য দেখাইবার জন্য পূর্বাচার্ধ্গণ কর্তৃক ইহার 

পনিধিক'-সংজ্ঞা দেওয়। হইয়াছে । অন্য কোন দ্রব্য 

দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহার এ আচ্ছাদনের মধ্যে কি 

দ্রব্য থাকিল-_-তাহা না বপিয়! যে দ্রব্য অপরের গ্ুহে 
গচ্ছিত রাখা হয়, সেই গচ্ছিত-বস্তকে পনিধিক, 
বলিয়৷ জানিবে ।৫ 

এ উপনিধি দ্বিবিধ। (১) সসাক্ষিক অর্থাৎ সাক্ষী 
রাখিয়া ও (২) অসাক্ষীক অর্থা সাক্ষী ন। রাখিয়া 

বিশ্বাসবশতঃ রাখা । যেভাবে রাখা হইয়াছে অর্থাৎ সাক্ষী 

রাখিয়া হউক বা সাক্ষী না রাখিয়াই হউক, সেইভাবে 
তাহ! প্রত্যর্পণ করণীয়। যথা--সাক্ষী থাকিলে সাক্ষীর 
সম্মুখে আর সাক্ষী না থাকিলে কাহারও সমক্ষ ছাড়াই 
তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে । প্রত্যর্পণ করা না হইলে 
সাঞ্মী বা! দিব্যাির দ্বারা তাহ জানিৰে ।৬ 

নিক্ষেপকারী স্বীয় বস্তু প্রার্থনা করিলে যদি তাহার 
সেই গচ্ছিত বস্তু প্রত্যর্পণ করা ন! হয়, তাহ1 হইলে এ 

ছুষ্টস্বভীবসম্পন্ন ব্যক্তিকে রাজ দগুদান করিবেন। যদি 
কোনওরূপে গচ্ছিত-বন্তর নষ্ট হুইয়া যায়, তাহা হইলে যে 

বস্তু নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তত্ডুলা বন্ত-_থে ব্যক্তি এ বস্তু 
রাখিয়াছিল, তাহাকে দিতে বাধ্য করাইবেন।৭ 

নিক্ষেপকারীর অনুজ্্ঞা না লইয়া নিক্ষেপরক্ষাকারী 
অর্থাৎ যাহার নিকট গচ্ছিত বস্তু আছে, সেই ব্যক্তি, 
যদি এ গচ্ছিত-বস্ত দ্বার! স্বীয় প্রয়োজন সাধন করে, 
তবে সেইন্থলে গচ্জিতবস্ত্-ব্যবহারকারী এ ব্যক্তি 
দগুনীয় হইবে এবং রাজ] তাহাকে সুদের সহিত 
গচ্ছিত-বন্ত্র দেওয়াইবেন।” 

৯ 

(৭ নং শ্লোকে গচ্ছিত বস্ত্র নষ্ট হইলে গচ্ছিত-বস্তর 
সমান দিতে হইবে বলিয়া যে বিধান করা হইল, 
এক্ষণে তাহার ব্যতিক্রম দেখান হইতেছে)। যাহার 

নিকটে গচ্ছিত-বস্তু রাখা হইয়াছে, সেই গচ্ছিত- 
রক্ষাকারীর নিজন্ব বস্তুর সহিত যদি এ গচ্ছিত-বস্ত নষ্ট 
হয়, তাহ! হইলে উত্ত বস্তু নষ্টের মধ্যেই পরিগণিত 
হইবে অর্থাৎ তাহার প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না। 
এইরূপ দৈববশতঃ নষ্ট হইলে বা রাজা কোন কারণবশতঃ 
এঁ ব্যক্তির সকল বস্তু গ্রহণ বা! বাজেয়াপ্ত করিলে তাহাঁও 

দিতে হইবে না। কিন্তু যদি কপটতা দ্বারা গচ্ছিত-বস্তুর 

অপলাপের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে রাজার 

সাহায্যে এ গচ্ছিত-বস্তর আদায় হইবে ।৯ 

গচ্ছিত রাখিয়া সেই ব্যক্তি মারা যাইলে যাহার 

নিকট গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি যদি 
উক্ত গচ্ছিতবন্তর মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে নিজেই 
প্রত্যর্পণ করে, তাহ! হইলে এ গচ্ছিতবস্ত্র সম্পূর্ণ 
প্রত্যপিত হয় নাই বলিয়া সেই ব্যক্তিকে রাজ বা 

যে ব্যক্তি গচ্ছিত রাঁখিয়াছিল, তাহার অন্য বন্ধুগণ দায়ী 
করিতে পারিবেন না ।১০ 

গচ্ছিত-প্রত্যর্পণকারী কোন কারণবশতঃ গচ্ছিত-বস্তু 

প্রত্যর্পণ করে নাই--এই নিশ্চয় হইলে সরলভাঁবে 
প্রীতিপুর্বক সেই গচ্ছিত-বস্ত পাইবার ইচ্ছ! করিবে। 
তাহার অর্থাৎ যাহার নিকট গচ্ছিত ছিল, সেই 
ব্যক্তির আচরণ বিচার করিয়া প্রিয়ব্যবহারের দ্বারা 

প্রত্যর্পণ করাঁইতে হইবে ।১১ 

চোঁরে চুরি করিলে, জলে ডুবিয়া নষ্ট হইলে 

অথবা গৃহদাহজন্য অগ্নিতে পুড়িয়া যাইলে যে ব্যক্তি 
গচ্ছিত রাঁখিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে গচ্ছিত-বস্তব দিতে 
হইবে না; যদি এ গচ্ছিত-বন্ত্ব কোন প্রকারে অন্ত 



৬৬ 

যো নিক্ষেপং নাপগ়তি যশ্চানিক্ষিপ্য যাচতে। 
তাবুভৌ চৌরবচ্ছান্যে দণ্ডং দাপ্যো৷ ন ত্সযম্ ॥১৩ 

এষ এবং বিধি! যাচিতান্বাহিতাদিযু । 
শিল্পে চোপনিধো ন্যাসে প্রতিন্যাসে ততৈৰ চ ॥১৪ 

কোন কার্যে ব্যবহৃত না হইয়া থাকে, তবেই এই 

বিধি পালনীয়, আর যদি অন্য কোন কার্যে গচ্ছিত 

বস্তুর কিছু অংশও ব্যবহাত হইয়া থাকে, তবে তাহা 

অবশ্যই দিতে হইবে ।১২ 

যে ব্যক্তি গচ্ছিত-বস্তু প্রত্যর্পণ করিতে চায় না 

আর যে ব্যক্তি গচ্ছিত ন! রাখিয়াও গচ্ছিত বলিয়। 

প্রার্থনা করে- এই উভয় ব্যক্তিই চৌরবশ দণুনীয় হইবে 
এবং দাবীর অনুরূপ অর্থদণ্ডও হইবে ।১৩ 

এই যে নিক্ষেপ এবং উপনিধির নিয়ম প্রদশিত 
হইল, এই নিয়মই গচ্ছিত স্থলে অর্থাৎ “আমি অমুক কাধ্য 

করিব' এই বলিয়া! প্রার্থনা করার জন্য যাহা পাওয়া 

গিয়াছে, সেই ধনে এবং যাহা পরে পুনর্বার রাখা! 

আধ্য-শার 

প্রতিগৃষ্থাতি পোগগুং যশ্চঃ সপ্রধনং নরঃ। 
তন্ঠাপ্যেষ ভবেন্ধর্মঃ ঘড়েতে বিধয়ঃ সমাঃ ॥১৫ 

ইতি নারদ-ম্মতৌ পঞ্চমাধ্যায়ে গপনিধিকং নাম 
দ্বিতীয়ং ব্যবহারপদং সমাপ্তষ্ । 

হইয়াছে, সেই গচ্ছিত-বিষয়ে এক ব্যক্তির গচ্ছিত-বস্ত 
কাধ্যকালবিশেষে প্রয়োজন হওয়ায় অন্যের হস্তে তাহা 
হ্যস্ত হইলে ছেই বিষয়ে এই নিয়ম ব্যবহার করিতে 

হইবে। সেইক্ষেত্রে এবং শিল্পকাধ্য করিবার জন্য যাহা 
গৃহীত হইয়াছে সেই ধনবিষয়ে এবং আচ্ছাদিত করিয়া 
দ্রব্যবিশেষ না বলিয়া যাহ বাঁধা হইয়াছে, আর যে 

ব্যক্তি অনাথ বলিয়। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে গ্রহণ 

করে, তাহার এইরূপ বিধি হইবে । এই ছয়টি বিধি 

অর্থাৎ নিয়ম একপ্রকার জানিবে। (১) যাঁচিত 

বিধি, (২) অন্বাহিত বিধি, (৩) শিল্পহস্তগত ধন, (৪) 

হ্যাস, (৫) প্রতিন্যাঁস, (৬) পৌগগুবিধি-_-এই ছয়টি 

উপনিধিভেদ বলিয়৷ জাঁনিবে ।১৪-১৫ 

ওষ্কারনাথসেবক-ভ্রীরামরগ্রনকা ব্যব্যাকরণতীর্৫ঘকৃত-বঙ্গভাষানুবাঁদসহিত নারদ-প্মুৃতির পঞ্চমাধ্যায়ে 

নিক্ষেপ ও উপনিধিনামক দ্বিতীয় ব্যবহারপদ সমাপ্ত । 

যষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ 
অথ সন্ভুয় সমুখানং নাম তৃতীয়ৎ বিবাদপদমূ 

বণিক্প্রভৃতয়ো ঘত্র কর্ম সন্তু কুর্বতে 
তৎ সন্ভুয় সমুখানং ব্যবহারপদং স্মৃতম্ ॥১ 

ফলহেতোরুপায়েন কর্ম সম্ভুয় কুর্বতাম্ | 
আধারভভৃতঃ প্রক্ষেপস্তেনো ভিত্টেয়ুরংশতঃ ॥২ 

অনন্তর সভ্ভুয়'সমুখাননামক তৃতীয় ব্যবহারপদ 
যেস্থলে বণিক প্রভৃতিগণ একত্র মিলিত হইয়া 

পারস্পরিক সহযোগীতার সহিত কর্ম (যৌথ কারবার ) 
করে, সেইস্থলে সম্তুয়-সমুখাননীমক ব্যবহারপদ হয় 
বলিয়! জানিবে।১ 

,লাভেরণনিমিত যে কোন উপায় অবলগ্বনপুর্বক 

সমোহতিরিক্তে! হীনো বা তন্রাংশো (ক) যস্ত যাদু 
ক্ষয়-ব্যযে৷ যথা বৃদ্ধি্তত্র ত্য তথা বিধিঃ ॥৩ 

ভাণ্ু-পিগু-ব্যয়োদ্ধার-ভারসারাম্থবেক্ষণম্ | 

কুষ্যুস্তেুব্যভিচারেণ (খ) সময়ে স্বে ব্যবস্থিতাঃ 8 

মিলিতভাবে কাধ্য করিবার জন্য যেস্থলে একত্রে অনেক 
ব্যক্তির অর্থ বা দ্রব্য রাখা হয়, তাহাকে সম্ভয়- 
সমুখান বলে। একত্রে গ্বাপিত ধন বা দ্রব্য হইতে 
নিজ নিজ অংশানুসারে তাহারা উন্নতি অর্থাৎ লভ্যাংশ 
লাভ করিবে। ( যেমন কয়েক ব্যক্তি মিলিত (হইন্না কেহ 

পাঠাস্তর £__কে) বত্রাংশো থে) কুষু্স্েত্যাবহারেণ 



নারদ-স্মৃতিঃ 
প্রমাদান্নাশিতং দাপ্যঃ গ্রতিষিদ্বকৃতঞ্চ যৎ। 
অসম্দিষটশ্চ (ক) যত, কুর্ধ্যাৎ সর্বসন্তুয়কারিভিঃ ॥৫ 
দৈব-তক্কর-রাজভ্যো ব্যসনে সমুপস্থিতে 
যস্তৎ স্বশক্ত্যা রক্ষেত(খ) তম্যাংশো দশমঃ স্মৃতঃ ॥৬ 
একস্য চে স্তাদ্ ব্যসনং (গ) 

দায়াদোহন্য তদাপ্ু,য়াণ। 

পাঁচশত, কেহ চারিশক, কেহ তিনশত টাঁক৷ দিয়া একটি 
ব্যবসা আরম্ভ করিল | সেই ব্যবসায়ে যাহা লাভ হইবে, 

সেই লভ্যাংশ নিজ নিজ অর্থের তারতম্য অনুসারে 

পাইবে। সম্ভয় অর্থাৎ একত্র মিলিত হইয়া অর্থাদি 
বিনিয়োগের দ্বারা ষে সমুখ্খান অর্থাৎ উন্নতি--ইহাই 

“সস্ুয় সমুখান” পদের নিষ্কষ্টার্থ )।২ 
এ যে:সম্ভুয় সমুদখান অর্থা যৌথ কারবারে যাহার 

যেরূপ অংশ- কাহারও সমান অংশ, কাহারও অধিক 

অংশ এবং কাহারও বা অল্প অংশ এইরূপে যাহার যেরূপ 

অংশ আছে, তাহার ক্ষয়, ব্যয় এবং লাভও সেইরূপ 

হইবে অর্থাৎ নিজ নিজ অংশানুসারে ক্ষতি, বৃদ্ধি এবং 
প্রয়োজনে ব্যয় প্রভৃতির ভাগও সেইরূপ হইবে ৩ 

প্রথমে কার্য আরস্তকালে যাহার যেরূপ কাধ্যব্যবস্থা 

স্থির করিয়৷ নিজের! কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা সেই 

সেই স্থীয় স্বীকৃত বিষয়ে অবিচল থাকিয়া মূলধন, তৎকালে 
স্থিত দ্রব্যাদি ব্যয় বা কি পরিমাণে রক্ষিত আছে, কর্মগত 

গুরুত্ব, লাভ কিংবা ক্ষতি হইতেছে কিনা ও লাভাদি 

স্থিরীংশ যাহা হইতেছে--এই সকল নির্ধারিত নিয়মে 

দোষহীন হুইয়! পর্যাবেক্ষণ করিবে ।8 
এই যৌথ ব্যবসায়ে কাহারও অনবধানতার জন্য 

যাহা নষ্ট হইবে, নিষিদ্ধ কাধ্য করার জন্য যাহা ক্ষতি 

হইবে এবং সশ্মিলিতভীবে যাহার! কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে 
তাহাদের অনুজ্ঞা না পাইয়া যদি কেহ ক্ষতিকর কিছু 
করে, তাহা হইলে এ ক্ষতিপূরণ তাহীকেই করিতে 
হইবে 1৫ 

পাঠাস্তর £--কে) অসন্দিষ্ঞচ | 
(খ) যন্তৎ ত্বশক্ত্যা সংরক্ষেৎ গে) একস্ত চেৎ তদ্ ব্যসনং 

৬৭ 

অন্যো বা সতি দায়াদে শক্তাশ্চে সর্ব এব বা ॥৭ 

খত্বিজাং ব্যদনেহপ্যেবমন্যাস্ততুকর্ম নিস্তরেৎ। 
লভেত দক্ষিণাভাগং স তল্মাৎ সংপ্রকল্পিতম্ ॥৮ 

ধাত্বিগ.যাজ্যমহুষ্টং যস্ত্যজেদনপকারিণমৃ। 
অদুষ্টমৃত্বিজং যাজ্যো৷ বিনেয়ো৷ তাবুভাবপি ॥৯ 
খ্থিক্ তু ত্রিবিধো দৃষ্টঃ (ঘ) পুর্বৈজূঃ স্বয়ং কৃতঃ 

দৈব অর্থাৎ ভূমিকম্প প্রভৃতি হইতে, চৌরাদি হইতে 
এবং রাজার সৈম্াদি হইতে কোন বিপত্তি ঘটিলে যদ্দি 
কেহ স্বীয় সামথ্য দ্বারা এ বিপত্তি হইতে ভ্রব্যসকল রক্ষা! 
করে,তাহা হইলে তাহাকে রক্ষিতবস্তর দশাংশের একাংশ 
অধিক দিতে হইবে ।৬ 

সম্মিলিতভাবে কাধ্যকারিদিগের মধ্যে যদি কাহারও 
মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে তাহার পুত্রাদি উত্তরা- 
ধিকারী তাহার অংশ পাইবে। যদি তাহার উত্তরা" 
ধিকারী কেহ না থাকে, তাহা হইলে এ মৃতব্যক্তির 
ওধ্ধদেহিক কার্যে যে অধিকারী হইবে, সে-ই তাহার 
অংশ গ্রহণ করিবে ।৭ 

ধতিগ্ভে 
এইরূপে, খত্বিক্ যজ্জারস্ত করাঁর পর যদি কৃত কাঁ্্য 

শেষ না করিয়া পরলোকগত হন; তাহা হইলে অন্থা 

খত্বিক তাহার কার্য্য করিবেন, কারণ, অপরের আরন্ধ কর্ণ 

সমাপন করা কর্তব্য । আর মৃত খত্বিকের প্রীপ্য দক্ষিণার 
অংশও এই খত্বিক্ গ্রহণ করিবেন 1৮ 

যে সকল খত্বিকযজমীন কোন দোঁষছৃষ না হইলেও 
এবং কোন অপকাঁর না করিলেও তাহাকে পরিত্যাগ 

করে, এইরূপ দোষহীন খত্বিককে যদি জমান পরিত্যাগ 

করে, তাহা হইলে এ উভয়েই দগুনীয় হইবে ।৯ 

খত্বিক তিনপ্রকার, যখ1--€১) পিত্রা্দি পূর্বপুরুষগণ 

যাহাকে খত্তিক্ বলিয়া বরণ করিয়াছেন, (২) পূর্বপুরুষগণ 

কর্তৃক বৃত খত্বিক না থাকিলে স্বয়ং যাহাকে খিক 
বলিয়া বরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং (৩). যে 

পূর্বপুরুষ কতৃক বৃত বা গৃহস্বামী কর্তৃক বৃত না রি 
ঘে) খত্িক্ ভু বিবিধঃ প্রোজিঃ 



২৬৮ নখ 

যদৃচ্ছয়। চ যঃ কুর্য্যাদাত্বিজ্যং প্রীতিপুর্বকম্ ॥১০ 
ক্রমাগতেঘেষ ধর্মো কৃতেঘ্ত্বিক্ষু চ ব্বয়মূ। 
যাদুচ্ছিকেষু যাজ্যস্ত (ক) তত্তাগে নাস্তি কিন্তিষম ॥১১ 

শুন্কস্থানং বণিক্ প্রাপ্তঃ শুহ্কং দগ্াদ্ যথোদিতম্(খ)। 

ন তদ্ ব্যতিহরেদ্ রাজ্জে৷ (গ) 
বলিরেষ প্রকীতিতঃ (ঘ) ॥১২ 

শুক্কস্থানং পরিহরন্নকালে ক্রয়-বিক্রয়ী | 

মিথ্যোক্ত। চ পরিমাণং দাপ্যোহফটগুণমত্যযম্ ॥১৩ 

অন্য খত্থিক্ গৃহস্বামীর গুহে আগত হইবার পূর্বে স্বেচ্ছায় 
আসিয়া গ্রীতিপুর্বক খত্থিক্কার্য্য করে ।১০ 

পুরুষানুক্রমে যিমি খত্িক্পদে বৃত আছেন কিংবা 
গৃহস্থামী স্বয়ং যাহীকে বরণ করিয়াছে--এই দ্বিবিধ খত্তিক্ 
দোঁষযুক্ত না হইলে বা কোন অপকার না করিলে যজমীন 

তাহাকে এবং খত্বিক সেই যজমানকে পরিত্যাগ করিতে 
পাঁরিবেম না। 'আর খত্তবিক না থাকায় যে যদৃচ্ছাক্রমে 

স্বয়ং বৃত হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করিলে গহম্বামীর 

কোন পাপ হইবে না।১১ 

শুক্কভেদ 

বাণিজ্যের উপর রাজার যে যে স্থানে শুহ্থ অর্থাৎ 

কর নির্ধারিত আছে, বণিক্ যদি বাঁণিজ্যকাঁরণে সেই মেই 

স্থানে উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে বণিক যথাঁবিধি উক্ত 

গুন্ক দিবে-- তাহার অপলাপ করিবে না, যেহেতু ইহাই 

হইল রাজাকে পুজা করিবার উপহার ।১২ 
যেস্থানে শুল্ক নির্ধারিত আছে, বাণিজ্য করিবার পর 

শুহ্ক অর্থাৎ বাণিজ্য-কর না দিয় সেই স্থান ত্যাগ করিলে 

কিংবা শুল্ক ন৷ দিয়া অকণলে অর্থাৎ যে সময়ে ক্রয়-বিক্রয় 

করিবার নিয়ম আছে, শুক্ক না দিবার অভিপ্রায়ে ক্রয় 

বিক্রয় করিলে অথবা যে পরিমাণ দ্রেব্যের ক্রুয়-বিক্রুয়ে 

যেরূপ শুন্ধ নিধীরিত আছে, তাঁহা সম্পূর্ণভাবে না দিবার 

অভিপ্রীয়ে বাণিজ্যদ্রব্যের পরিমাণ মিথ্যা বলিয়া বাণিজ্য 

শাঠাস্তর 2--(ক) যদৃচ্ছিকেধু সংযাজ্যে 

গে) রাজ্ঞাৎ . থে) গ্রকল্পিতঃ 
(খ) বথোপগম্ 

আধ্য-শান্তর 

সদা শ্রোত্রিয়বর্জ্যানি শুল্কান্যাহঃ প্রজানতা | 
গৃহোপযোগি যচ্ছৈষাং ন তু বাণিজ্যকর্মণি ॥১৪ 

প্রতিগ্রহে! দ্বিজাতীনাং ধনং রঙ্গোপজীবিনামূ । 

স্কন্ধবাহাঞ্চ যদ দ্রেব্যং ন তদ্যুক্তং প্রদাপয়েও ॥১৫ 

কশ্চিচ্চেত সঞ্চরন্ দেশান্ (ও) 
প্রেয়াদভ্যাগতো। বণিক্ 

রাজান্য ভাগুং রক্ষেত (চ) যাবদ্দায়াদদর্শনম্ ॥১৬ 

করিলে যাহা প্রকৃত শুন্ক নির্ধারিত আছে, তাঁহার অষ্টগুণ 

অধিক দগ্ুস্বরূপ দিতে হইবে 1১৩ 

ব্রাঙ্ষণের কোন সময়ে শুল্ক দেয় নহে-_ইহা কেহ 

কেহ বলিয়াছেন, কিন্ত্ী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন 

যে, ব্রাহ্মণের গুহকার্য্যোপযোগী যে বস্তু তাহারই গুল, 
ব্রাহ্মণের দেয় হইবে না, তিনি যদি বাণিজ্য করেন, 
তাহা হইলে তাহার শুল্ক বর্জনীয় নহে। ব্রাহ্মণের 

প্রতিগ্রহলরূ ধনে শুন্ক দেয় হইবে না, কাঁরণ উহ] বাণিজ্য 

বলিয়া গণ্য নহে । এইরূপ যাহারা নৃত্যগীতাদির দ্বার! 
অর্থোপার্জন করে, তাহাদের সেই ধনার্জন বাণিজ্য 
নহে । যাহারা স্বন্ধে পসরা লইয়া বাণিজ্য করিয়া থাকে, 

তাঁহাদের এ বাণিজ্যও বাণিজ্যপদবাচ্য নহে, কারণ 

উহ! অত্যন্ত অল্প অতএব এই সব স্থলে শুল্ক দেওয়। 

যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ উচিত নহে ।১৪-১৫ 

কোন বণিক যদি বাণিজ্য করিবার জন্য কোন 

রাজ্যে আসিয়া বাণিজ্য করিতে করিতে মারা যায়, তাহা 

হইলে রাজা সেই বণিকের বাঁণিজদ্রব্য যতক্ষণ ন! 
তাহার কোন উত্তরাধিকারী না আসে, ততক্ষণ রক্ষা 

করিবেন ।১৬ 

তাহার পুত্রাদি উত্তরাধিকারী অথবা পিতৃভ্রাত্রাদি 
বন্ধুগণ কেহ না থাকিলে রাজা তাঁহার জ্ঞাতিবর্গকে 
উক্ত দ্রব্য সমর্পণ করিবেন। জ্ঞাতিগণেরও সন্ধানাদি 
না পাইলে রাজা দশবসর পর্যন্ত উহা রাখিয়া দিবেন, 

(9) দেশাং (5) রাজান্ত ভাগং সংরক্ষেৎ 



নারদ-্থৃতিঃ 

দায়াদেছতি বনধুভ্যো জ্ঞাতিভ্যো বা! মর্পয়ে (ক)। | রাজা তদাত্মদাৎ কুর্ষ্যাদেবং ধর্মো ন হীয়তে ॥১৮ 
তদভাবে স্ুগুগ্ডং তদ্ধারম়েদ্দশতীঃ সমাঃ ॥১৭ 

অস্বামিকমদায়াদং দশবর্ষস্থিতং ততঃ (খ) 

৬৪% 

ইতি নারদ-স্মৃতৌ৷ যষ্ঠাধ্যায়ে স্ভূয়সমুখখানং নাম 
তৃতীয়ং ব্যবহারপদম্। 

দশবর্ধ অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেই ধনের কোন স্বামী লইবেন, তাহীর দ্বারা রাজার ধর্ম নট হইবে না।১৭-১৮ 

ব! উত্তরাধিকারী না৷ থাকায় রাজ। উহ! নিজের করিয়া 

পাঠাস্তর £__(ক) জ্ঞাতিভ্যোহম্ সমর্গয়েৎ 

(খ, দশবর্ষোধিতং ততঃ 

ওঙ্কারনীথসেবক শ্রীরামরঞ্রনকাব্ব্যাকরণতীর্থকৃত 
বভাষানুবাদসহিত নারদ-স্মৃতির ষ 
সমভূয়-সমুদখাননামক তৃতীয় ব্যবহারপদ সমাপ্ত । 

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ 
অথ দত্তাপ্রদ্ধানিকং নাম চতুর্থং ব্যবহারপদ্ম্ 

দত্বা দ্রব্যমসম্যগ্ যঃ পুনরাদাতুমিচ্ছতি | 

দত্তাপ্রদানিকং নাম তদ্ বিবাদপদং স্মৃতম্ ॥১ 

অদেয়ুমথ দেয়ঞ্চ (ক) দত্তং চাদত্তমেব চ। 

ব্যবহারেষু বিজ্ঞেয়ো দানমাগশ্চতৃবিধঃ ॥২ 
তত্রেহাষ্টাবদেয়ানি দেয়মেকবিধং স্মৃতম্। 
দত্ভং সপ্তবিধং জ্ঞেয় (খ) মদত্তং ষোড়শাত্মকম্ ॥৩ 

৬০০ ৮০৮ বান» ০ সপ 

চতুর্থ ব্যবহারপদে 
কের অপ্রদান। 

কোন ব্যক্তি অসাধুভাবে দ্রব্য দান করিয়া পুনরায় 
তাহ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা “দত্বাপ্রদানিক" 

সজ্ঞক ব্যবহারপদ বলিয়। কথিত হয়।১ 

ব্যবহারবিষয়ে (১) অদেয় অর্থাৎ দানের অযোগ্য বস্তু, 

(২) দেয় অর্থাৎ দানের যোগ্য বস্ত, (৩) দত অর্থাৎ 

দানসিদ্ধ বস্তু এবং (8) আদত্ত অর্থাৎ যাহা অসিদ্ধ-- এই 
চারিপ্রকার প্দানমখর্গ বলিয়া জাঁনিবে ।২ 

উক্ত চারিপ্রকার দানমার্গের মধ্যে অদেয়' হইল 

আটপ্রকার, “দেয়' একপ্রকার, “দত্ত” সাতপ্রকার এবং 

'অদত্ত' ষোৌলগ্রকার ।৩ 

পাঠাস্তর :--(ক) অথ দেয়মদেয়ঞ্চ (খ) দত্তং অপ্তবিধং বিস্তাৎ 

অন্গাহিতং যাচিতকমাধিঃ সাধারণঞ্চ যু । 
নিক্ষেপ পুন্রদারগ সর্বন্বং চায়ে তি ॥৪ 
আপৎস্বপি হি কষ্টান্থ বর্তমানেন দেহিন!। 
অদেয়ান্তানুরাচার্ধ্য। যচ্চান্যাস্যৈ প্রতিশ্রুতম্ ॥৫ 
কুট্ন্ঘভরণাদ্ দ্রেব্যং যুকিঞ্চিদতিরিচ্যতে । 
তদ্দেয়মপহত্যান্যৎ কুটুদ্বো দৌষমাপু,য়া (গ) ॥৬ 

এখন অষ্টবিধ “অদেয়' প্রদণিত হইতেছে--(১) 
অন্বাহিত অর্থাৎ যে ব্যক্তি গচ্ছিত রাখিয়াছিল, তাহাকে 
গচিছিত-বস্ত্র দিবার জন্য অন্যের হস্তে যদি তাহা দেওয়া 

হয়, তবে সেই বস্তকে অস্বাহিত-বস্ত্র বলে, (২) 

যাঁচিত অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করিয়াছে, 
(৩) বন্ধকত্রব্য, (৪) অবিভক্ত বস্তু অর্থাত যাহ! 
সাঁধারণের--দাতার একার নহে, ৫) গচ্ছিত-বস্ত, (৬) 

স্ত্রী ও পুত্র, (৭) বংশধাঁর] অবিচ্ছিন্ন থাকিলে স্থাবর এবং 
অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি এবং (৮) অপরকে প্রদান 
করিবার জন্য যাহা প্রতিশ্র'ত করা হইয়াছে। এই 

অফ্টবিধ বস্তু অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইলেও দানের যোগ্য: 
নহে-__ ইহা! পূর্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন ।৪-৫ 

স্বীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণের পর যাহ! 
অতিরিক্ত থাকিবে, তাহাই দানযোগ্য বলিয়া জানিবে। 

(গ। তদেয়মুপহত্যান্থদ্ দদদাগঃ অমাপু,য়াথ। 



৭ যান 
যস্ত ভরেবোধিকং বিতং পর্য্যাপ্তং ভৃত্যবতয়ে | কর্ত। মমায়ং কর্মেতি প্রতিলাভেচ্ছয়। চ য ॥১০ 

অধিকং বাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি ॥৭ অপাত্রে পাত্রমিত্যুক্তে কার্যে বা ধর্মনংহিতে। 

পণ্যযূল্যং ভূতি্তষ্ট্য। স্েহাৎ, প্রত্যুপকারতঃ (ক) 
স্রীভক্ত্যনুগ্রহার্থঝচ দত্তং সপ্তবিধং স্মৃতম্ (খ) ॥৮ 

আদভং তু ভয়-ক্রোধ-দ্বেষ-শোক-রুগন্িতৈঃ। 
তথোশকোচ-পরীহাস-ব্যত্যাসচ্ছলযোগতঃ ॥৯ 

বাল-প্রমূঢ়ান্বতন্ত্র-মত্তোম্মত্তাপবজিতম্। 

এতহাতীত অগ্য বস্তু অর্থাৎ অবশ্য প্রতিপাঁলনীয় কুটুন্ব- 

গণের ভরণপৌধণৌপযোগী বস্ত দান করিলে দেই 

গৃহস্বামী প্রত্যবায়ভাগী হইবে ।৬ 
যে ব্যক্তির ত্রৈবাধিক আয় অবশ্য প্রতিপাঁলনীয়- 

গণের জাবিক! সম্পাদন করিয়াও প্রভূত উদ্ছত্ত হয়, 

সেই ব্যক্তিই সৌঁমযাগ করিবার যোগ্যপাত্র বলিয়া 

্ানিবে 1৭ 

নিন্গলিখিত সপ্তবিধ ধনকে “দতুধন” বলিয়া জানিবে। 

যথা-(১) কোন বস্ত ক্রয় করিয়া যে মুল্য দেওয়া হয়, 

(২) বেতনরূপে যাহা দেওয়৷ হয়, (৩) দাধুব্যবহাবাঁদি 

দেখিয়৷ সন্ভোবপ্রকাঁশের জন্য উপহারাদি যাহা! দেওয়া 

হয়, (8) স্নেহবশতঃ যাহা দেওয়া হয়, (৫) উপকারীর 

উপকারের জগ্য যাহ। দেওয়। হয়, (৬) স্বীয় স্ত্রীকে যাহা 

দেওয়া হয় এবং (৭) পুজ্য ব্যক্তিকে ভক্তিপ্রযুক্ত হইয়া 

যাহ। দেওয়া হয় ৮ 

আর নিন্থলিখিত যোড়শ প্রকার ধনকে “অদত্ত ধন” 

বলিয়া জানিবে। থা £--€১) ভয়, (২) ক্রোধ ও 
পোস্ট তেল 

শা লাপিসল শপ | ১ 

পাঠীস্তর £--কে) প্রতাপকারিতম্ 
(খ) স্্রীশুকানুগ্রহার্ঘঞচ দত্ত দানবিদেো। বিছঃ। 

যদ্দতং স্যাদবিজ্ঞানাদদতং তদপি স্মৃতম্ (গর) ॥১১ 

ৃহাত্যদত্তং ঘো৷ লোভাদ্ যশ্চাঙেয়ং প্রযচ্ছতি ! 
অদেয়দাযুকে। দণ্যস্তথাদত্তপ্রতীচ্ছকঃ (ঘ) ॥১২ 

ইতি নারদ-স্মৃতৌ দত্তাপ্রদদানিকং নাম চতুর্থং 

ব্যবহারপদম্ ॥ 

(৩) দ্বেষপ্রযুক্ত দত্ত ধন, (৪) শৌকাভিভূত হইয়া যে 

ধন দেওয়া হয়, (৫) রোগগ্রস্ত হুইয়া ষে ধন দেওয়া 

হয়, (৬) উৎকোচ অর্থাৎ ঘৃষরূপে যাহা দেওয়া হয়, 

(৭) পরিহাসচ্ছলে যাহা দেওয়া হয়, (৮) বস্তৃবিপর্যায়ের 

ছলনা করিয়া যাহা দেওয়া হয়, (৯) অপ্রাপ্ত 

অর্থাত নাবালক অবস্থায় যাহা! দেওয়া হয়, (১০) ছিতা- 

হিতজ্ঞানশৃন্ত ব্যক্তির যে ধন, (১১) অস্বতন্তর অর্থাৎ 

যে ব্যক্তি স্বাধীন নহে_তাহার ধন, (১২) আর্তব্যন্তির 

ধন, (১৩) স্থরাদিপানজন্য মত্ত অবস্থায় যাহা দেওয়া হয়, 

(১৪) ক্ষিপ্ত অবস্থায় যাহা দেওয়া হয়, (১৫) “আমার 

কাঁধ্য এই ব্যক্তি করিয়া দিবে" এই প্রতিলীভের ইচ্ছা 

রাখিয়া যাহা দেওয়া হয় এবং (১৬) কোন ধর্মকাধ্য 

কবিবার জন্য দানের অপাত্রব্ক্তিকে অন্ভীনবশতঃ 

দানের পাত্রবোধে যাহা দান করা হয়।৯১১ 

যে ব্যক্তি লৌভবশতঃ উক্ত যোড়শবিধ বস্ত্রকে গ্রহণ 

করে কিংবা এ অদেয় বস্তকে দান করে,_-এই উভয় 

ব্যক্তিই দগ্ুনীয় হইবে ।১২ 

(গ) তৎপ্রকীন্তিতম্ (ঘে। অনভাদায়কে। দণ্যন্তথাদেয়ন্য দায়কঃ | 

ওষ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকা ব্যব্যাকরণতীর্ঘকৃত বঙ্গভাষানুবাদমহিত নারদ-্মৃতির 

সপ্তমাধ্যায়ে দত্তাপ্রদানিকনামক চতুর্থ বিবাদপদ সমাপ্ড। 



অফমঃ অধ্যায়ঃ 

অধাভ্যুপেত্য শুশ্রাধা নাম পঞ্চমং বিবাদপদ্ম্ । 

অভ্যুপেত্য চ শুশ্রধাং যস্তাং ন প্রতিপদ্ঠতে | 
অশুশ্রষাভ্যুপেত্যৈতদ্ বিবাদপদমুচ্যতে ॥১ 

শুশ্রীধকঃ পঞ্চবিধঃ শাস্ত্রে দৃষ্টো৷ মনীষিভিঃ | 
চতুবিধঃ কর্মকরস্তেষাং দাসান্ত্িপঞ্চকাঃ (ক) ॥২ 

শিষ্যান্তেবাসি-ভূতকাশ্তুর্থস্ত ধিকর্মকৃণ্ড। 
ব্রতে কর্মকরা জ্ঞেয়া দাসাস্ত গৃহজাদয়ঃ ॥৩ 

সামান্যম্বতন্তত্বমেষামাহূর্মনীষিণঃ | 
জাতিকর্মকৃতশ্চোক্তো বিশেষো বৃত্তিরেব চ ॥3 

০৭ পিপাসা 

অভ্যুপেত্যাশুশ্ৰাধানামক ব/ৰহারপঘ। 

কোন ব্যক্তি শুশ্রাধা অর্থাৎ দেবা করিবার অঙ্গীকার 

করিয়া তাহা! না করিলে, ইহাকে “অভ্যুপেত্যাশুশ্রাযা” 

নামক ব্যবহারপদ বলিয়া জানিবে।১ 

শাস্ত্রে পঞ্চবিধ ওশ্রীধাক'রী আছে-_ইহা মনীষিগণ 

কতৃক দৃষ্ট হইয়াছে । এ পঞ্চবিধ শুশ্রাধাকারীর মধ্যে 
চারিপ্রকার হইল কর্মকর অর্থাৎ যাহার! যাবতীয় কাধ্য 

করিয়া থাকে আর একপ্রকার হইল দাস, এ দাঁস 
পঞ্চদশপ্রকার ।২ 

(১) শিল্ঠ অর্থাৎ ছাত্র প্রর্ভূতি, (২) অস্তেবাঁসী অর্থাৎ 

গ্ুহে থাকিয়া যাহারা শিল্পাদি শিক্ষা করে, (৩) 

বেতনগ্রাহী কর্মচারী এবং (9) যে ব্যক্তি অতিরিক্ত কর্ণ 

করে, এই চারিপ্রকার ব্যক্তিকে “কর্ষকর” বলে। আর 

দাসের যে পঞ্চদশপ্রকার ভেদ আছে তাহারা গৃহ- 

দাসীগর্ভজাত প্রভৃতি জানিবে।৩ 

মনীষিগণ বলিয়াছেন- পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ শুশ্রাষাকারীর় 
স্বাতশ্থ্যহীনতাই সাধারণ ধর্ম । জাঁতিবিভাগামুসারে ও 

কর্ণীনুসারে তাহাদের বিশেষত্ব প্রতিপন্ন হইবে, এবং 

সেই কর্মীনুদারেই তাহাদের বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা অজিত 

হইবে ।৪ 

পাঠাস্তর £- কে) চতুর্ষিধঃ কর্মকরঃ শেষ দাঁসান্তিপঞ্চকাঃ 

শা 

র কর্মাপি দ্বিবিধং জ্ঞেয়মশুভং শুভমেব চ। 
অশুভং দানকর্যোক্তং শুভং কর্মকৃতাং শ্মাতম্ (খ) ॥৫ 

গৃহদ্বারাণ্ডচিস্থান-রথ্যাবস্করশোধনমূ । 

গুহাঙ্গম্পর্শনোচ্ছিউবিগ্ুত্রগ্রহণোজ্ষানম্ ॥৬ 

ই্টতঃ স্বামিনশ্চাঙ্গৈরুপন্থানমথোহস্ততঃ | 
অশুভং কর্ম বিজ্ঞেয়ং এভমন্যদতঃপরমূ ॥৭ 

আ৷ বিদ্যা গ্রহণাচ্ছিষ্যঃ শুআষে (গ) পরতো গুরুম। 
তদ্বৃতিগুরুদারেষু গুরুপুত্রে তখৈব চ ॥৮ 

কর্ণ ছুইপ্রকার, শুভ এবং অশুভ। সাধারণ 

কর্মকরদিগের কর্ণকে শুভ বলে, আর দাসকর্ণকে অশুভ 

কর্ম বলে।৫ 

গৃহন্ধার, অশুচিস্থান, পথ, মল প্রভৃতির শোধন, 

মলঘ্বারস্পর্শ অর্থাৎ ক্ষালনাঁদি, উচ্ছিষ্টমার্জনাদি, বিষ্টা- 
মুত্রাদি গ্রহণ এবং শোধন ও প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে 
নিজ অঙ্গের দ্বারা একনিষ্ভাবে সেবা করা,--এই সকল 
কর্মগুলিকে অশুভ কর্ম বলিয়া জানিবে,_-ইহ ছাড়া 

অন্য কর্মসকলকে শুভ কর্ণ বলে ।৬-৭ 

শিষ্য অর্থাৎ ছাত্র যতদিন বিদ্তা গ্রহণ করিবে, ততদিন 
সংযত হইয়া গুরুশুশ্ীধা করিবে । গুরুর গ্যায় গুরুর 

পত্ভীর প্রতিও সেইরূপ আচরণ করিবে এবং গুরুপুত্রের 
বিষয়ে তদনুরূপ শুশ্রাধা করিবে ।৮ 

বিছ্চাশিক্ষার জন্য গুরুগহে অবস্থাশকালে ব্রদ্ষচারী 
হইয়া অর্থাৎ জিতেক্দ্রিয় হইয়া বহু ভিক্ষা করিবে, 
অধঃশষ্যায় শয়ন করিবে অর্থাৎ খট্টাদিতে শয়ন করিবে 

না, অলঙ্কার পরিধান করিবে না, সকলে শয়ন করিবার 

(খ) শেষং কর্মরূতৎ স্থৃতম্ 

(গ) শুঞষন 



ণ২ 

ব্রহ্মচারী চরেতৈক্ষমধঃশায্যনলম্ক তঃ| 
জঘন্শায়ী সর্বেষাং পুর্বোথায়ী গুরোগৃহে ॥৯ 
নাসন্দিষ্টঃ প্রতিষ্ঠেত তিষ্ঠেদ্ বা গুরুণ! কচি (ক)। 
সন্দিষউঃ প্রতিকুবীত (খ) শক্তশ্চেদবিচারয়ন্ (গ) ॥১০ 
যথাকালমধীয়ীত যাবন্ন বিমনা গুরুঃ | 
আসীনোহধে। গুরোঃ পার্খে ঘা 

ফলকে বা সমাহিতঃ ॥৯১ 
শআ্রোতোবহেব সর্বত্র বিগ্চ। নিন্ানুসারিণী | 
নিন্ববর্তী ভবেভম্মাতদর্থী সর্বদা গুরোঃ ॥১২ 
অনুশাস্যশ্চ গুরুণ। ন চেদনুবিধীয়তে | 
অবিধিনাথবা বন্ধ! (উ) রজ্জব! বেণুদলেন বা ॥১৩ 
ভূশং ন তাড়য়েদেনং নোত্মাঙ্গেন বক্ষসি | 

অনুশাস্থ্যাথ বিশ্বাস্তাঃ শাস্ত্যো (চ) 
রাজ্জান্যথা গুরু? ॥১৪ 

পর শয়ন করিবে এবং তাহাদের শধ্যাত্যাগের পূর্বেই 
নিজে শয্যাত্যাগ করিবে ।৯ 

গুরুর অনুজ্ঞা না পাইলে কোন দুরবর্তী স্থানে যাইবে 
ন1 এবং গুরুর নিকটেও থাকিবে না। গুরূপদিষ্ট কর্ণ 

প্রতিপালন করিবে এবং তাহা ভাল-মন্দ বিচার 

না! করিয়াই প্রতিপালন করিবে ।১০ 

গুরু যতক্ষণ না নিষেধ করেন, ততক্ষণ গুরুর 

আসনের নিম্গদেশে, পার্খে অথবা পীঠে অর্থাৎ পিঁড়িতে 
উপবেশন করিয়া পাঠের নিদিম্টকালে একা গ্রচিত্তে 

অধ্যয়ন করিবে ।১১ 

জোতম্বতী, নদী যেরূপ নি্গাভিগামিনী হয়, সেইরূপ 

বিষ্ভাও নিঙ্গাভিগামিনী বলিয়া জানিবে। সেইজন্য 

বিদ্ভাথি-শিষ্য সর্বদা গুরুর নিন্দদেশে অবস্থান করিবে ।১২ 
শিষ্য যদি গুরুর আদেশ প্রতিপালন না করে, তাহা 

হইলে গুরু সেই শিষ্যকে তিরক্কার করিবেন অথবা 

অপরাধের তারতম্যানুসারে নির্দয়ভাবে বন্ধন পূর্বক রজ্জু 
ব! বংশদগুদার! তাড়ন মর্থা প্রহার করিবেন ।১৩ 

পাঠাস্তরঃ--(ক) তিষ্েদ বাপি গুরুং কচিং। (খে) সন্দিষ্টঃ কর্ম কুর্বাত 
(গ) শক্তশ্চেদবিলম্বয়ন্ (ঘ) আলীনোইধোগুরোঃ কৃর্চে 

(৩) অবধেনাথব। শিদ্যানন (5) অন্ধশিষ্য চ বিশ্বাস্ঠে। দণ্ড 

আধ্য-শাস্্র 

সমাবৃত্তশ্চ গুরবে প্রদায় গুরুদক্ষিণামূ। 
প্রতীব়াৎ স্বগৃহানেষা শিশ্বরৃতিরুদাহ্হতা ॥১৫ 

স্বশিল্পমিচ্ছন্নাহতু্ং বান্ধবানামনুজ্ঞয়] | 
আচার্ধ্যস্ত বসেদস্তে কালং কৃত্ব৷ স্থনিশ্চিতমূ ॥১৬ 

আচাধ্যঃ শিক্ষযেদেনং স্বগৃহে (ছ) দত্তভোজনমৃ। 
ন চান্যৎ কারয়ে কর্ম পুত্রবচ্মৈনমাচরে ॥১৭ 

শিক্ষয়ন্তমদুষ্টঞ্চ য আচার্ধ্যং পরিত্যজেগ 
বলাদ্ বাসয়িতব্যঃ গ্তাদ্ বধবন্ধো৷ চ সোহ্হ্থতি ॥১৮ 

শিক্ষিতোহপি কৃতং কালমন্তেবাসী সমাপ্ুুয়াৎ। 
তত্র কর্ম চ যত কৃরধ্যাদাচার্ধ্যান্তৈব তৎ ফলম্ ॥১৯ 

গৃহীতশিল্পঃ সময়ে (জ) কৃত্থাচার্য্যং প্রদক্ষিণম্। 
শক্তিতশ্চানুমান্যৈনমন্তেবাপী নিবর্ততে (ঝ) ॥২০ 

এই তাড়ন করিবার উপদেশ থাকিলেও অতিশয় 

তাঁড়ন করিবেন না। মস্তক কিংবা বক্ষঃস্থলে তাড়ন 

করিবেন না। তাঁড়নাদি দ্বারা শাসন করার পর গুরু 

শিষ্যকে মিষ্বাক্যে উপদেশাদি দ্বারা শাস্ত করিবেন । 

অন্যথায় শি্ত রাজাকে জানাইলে রাজা সেই গুরুকে 

শাসন করিবেন ।১৪ 

বিষ্াধ্যয়নের পর সমাবর্তন-সংক্কারান্তে শিহ্য 

আচাধ্যকে অর্থাৎ গুরুকে উত্তম দক্ষিণ! প্রদান করিয়। 

স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে--ইহাঁই শিষ্তের বৃত্তি অর্থাৎ 
আচরণ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে ।১৫ 

শিহ্যুপ্রকরণ সমাপ্ত । 

অন্তেবাসী প্রকরণ আরন্ত 
পিতা এবং ভ্রাতা প্রভৃতির আদেশ গ্রহণপূর্ধক 

স্বজাতীয় শিল্পশিক্ষা করিবার জন্য শুরুর গৃহে সময়ের 
স্থনিশ্চিত অর্থাৎ অবধারণ করিয়া বাস করিবে। গুরু 

সেই অন্তবাসীকে নিজগৃহে অন্নাদি প্রদান করিয়া! শিক্ষা 
দিবেন, তাহাকে দিয়া অন্য কোন কর্ম করাইবেন না 
এবং পুত্রের হ্যায় তাহার সহিত আচরণ করিবেন ।১৬-১৭ 

ছে) শ্বগৃহাদ্ (জে) শিক্ষিত শিল্পসমন়্ে (ব) নিবতয়েৎ 



মারি 
বেতনং বা যদি কৃতং জ্ঞাত্বা শিল্তম্ত কৌশলঘ্। 
অন্তেবালী সযাদগ্যামি চান্যস্ত গৃহে বসে ৪২১ 
ভূতকন্ত্রিবিধো জের উত্তমে মধ্যমোহধমঃ | 
শক্তিভক্তযনুরূপা স্যাদেষাং কর্মাশ্রয়া ভূতিঃ ॥২২ 

উত্তমস্তায়ুধীয়োহত্র মধ্যমস্ত কৃষীবলঃ। 

অধমে৷ ভারবাহঃ সাদিত্যেষ ত্রিবিধো ভূতঃ ॥২৩ 
অর্থেধিকৃতো যঃ স্যা কুটুম্বস্য তথোপরি | 

মোইপি (ক) কর্মকরে জ্ঞেয়ঃ 

সচ কোৌটুম্বিকঃ স্মৃতঃ ॥২৪ 

যে অন্তেবাপী নিয়মিত দানে প্রবৃস্ত গুরুকে 
পরিত্যাগ করে, সেই অন্তেবাসীকে বলপূর্বক এ স্থানে 
থাকিতে বাধ্য করিবেন এবং সেই অস্তেবাসী 

আটকস্থানে বন্ধনদগ্ডও পাইবার যোগ্য 1১৮ 
পূর্বনির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষালাভ করিয়া 

এ অস্তেবাঁপী যাহা উপার্জন করিবে, তাহার এবং 

সেই গুরুগৃহে যে কর্ণ করিবে, তাহার ফললাভ 
গুরুরই হইবে । শিল্পবিষয়ে শিক্ষালাভ করিবার পর 

স্বগৃহে প্রত্যাগমনের কাল উপস্থিত হইলে শিক্ষককে 
প্রদক্ষিণ করত সামর্ঘানুসারে ধনাদি দ্বারা সম্মানিত 

করিয়া স্বগুহে প্রত্যাবর্তন করিবে 1১৯-২০ 

অন্তেবাধীর শিল্পশিক্ষায় নিপুণতা লাভ হুইয়াছে 
_ ইহা! বুঝিয়া গুরু যদি তাহার নিজগৃুহেই কর্ম 
করিবার জন্য বেতন নির্দেশ করিয়া দেন, তাহা হইলে 

সেই অন্ডেবাসী অন্য কোথাও না যাইয়া গুরুগৃহেই 

কর্ণ করিবে এবং গুরুদত্ত বেতন গ্রহণ করিয়া সেই 

নেই থাকিবে ।২১ 
অন্তডেবাসি-প্রকরণ সমাপ্ত । 

ভৃত্য প্রকরণ 
কর্মকর অর্থাৎ ভৃত্য তিনপ্রকার--উত্তম, মধ্যম ও 

। এই সকল ভ্ত্যের সামর্থ্য এবং অনুরাগ 

কর্ষাম্ুরূপ বেতন হইবে 1২২ 

শন্্রবিস্তায় কুশলী ব্যক্তি উত্তম ভূত্য, কৃষিকার্ধ্যকুশলী 
মধ্যম ভূত্য এবং ঘাছারা কেবল ভারবহন করে, 

উ$ 

গ৩ 

শুভকর্মকরান্ত্বেতে চস্থারঃ মণুধাহ্বতাঃ | 
জঘন্যকর্মভাজস্ত শেষ! দাসান্্িপঞ্চকাঃ ॥২৫ 

গৃহে জাতস্তথা ক্রীতে! লব্ধ! দ্ায়াহুপাগতঃ | 
অনাকালভূতে! লোকে আহিতঃ হ্বামিন! চ যঃ খ)২৬ 

মোক্ষিতে। মহতশ্চর্ণাৎ প্রাণ্তে। 

যুদ্ধা পণে জিতঃ (গ)। 

তবাহমিত্যুপগতঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ কৃতঃ (ঘ) ॥২৭ 

ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাহুতঃ (উ)। 
বিক্রেতা চাত্মনঃ শানে দালাঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ ॥২৮ 

তাহারা অধম ভূত্য-_-এই ত্রিবিধ ভৃত্য শান্তে উল্ত 
আছে ।২৩ 

তদ্যতীত যাহারা অন্যকার্য্যে নিযুক্ত আছে 
€ যশা রাজার পক্ষে কেহ কর-গ্লহণাদি কাধ্যে, কেহ 
যুদ্ধের উপকরণ, সৈন্য প্রভৃতি সংগ্রহকার্যে, কেহ 
প্রজাপালনকাধ্যে, কেহ বা রাজ্যরক্ষণ-কার্যে নিযুক্ত 
আছে; আর সাধারণ গৃহীর পক্ষে কেহ শম্তাক্ষেত্রে, 
শহ্যরক্ষণনিমিত্ত জলসেচনাদি কার্যে এবং মোকদ্দমার 
তদবির কাধ্যে, এইরূপ অন্যান্ত গৃহকাধ্যে যাহারা ব্যাপৃত 
আছে ) তাহারা এবং পরিবারবর্গের ভোজন, বসন. 

ভূষণাদির আনয়ন, গৃহপ্রব্যাদির রক্ষণ ও শোধন 
প্রভৃতি কাধ্যে এবং তন্বাবধানকর্মে ষাহারা নিযুক্ত 
আছে, তাহারা -এই সকল ব্যক্তিগণ কর্মকর অর্থাৎ 
ভৃত্য। ইহাদিগকে “কৌটুম্বিক” ভৃত্য বলিয়া 
জানিবে ।২৪ 

শিষ্, অন্তেবাসী, বেতনগ্রাহী ও অধিক কর্মকারী 
_এই চতুবিধ শুভকর্মকর ভৃত্য বলিয়া শাস্ত্রে কথিত 
আছে। ইহা ছাড়া হীনকর্ণকারী অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ 

দাস বলিয়া কথিত আছে। তাহার ভেদ পঞ্চদশ 

প্রকার। যথা--(১) গৃহদাসীতে উৎপন্ন; (২) ক্রীতদাস, 

পাঠীস্তর £__ 
(ক) সোহধি (খ) অশনা দিভৃতস্তদবদাধতঃ স্বামিন। চ ষঃ। 

(গ) খণাচ্চ মোক্ষিতোহনল্পাদ বুদ্ধ প্রা্তঃ পণে জিতঃ। .. " 

(ঘ)  প্রতজ্যাপস্তঃ কৃতঃ ও) বড়বাভৃত! 



৭8 

তত্র পুর্বশ্চতুবর্গো দাসত্ান্ন বিমুচ্যতে | 

প্রসাদাদ্বনিনোহন্যাত্র (ক) দাস্তমেধাং ক্রমাগতম্ ॥২৯ 

ধশ্চৈষাং স্বামিনং কশ্চিম্মোক্ষয়ে প্রাণসংশয়াৎ। 
দাসত্বাৎ স বিমুচ্যেত পুত্রভাগং লভেত চ ॥৩০ 
অনাকালভূতো দাস্তান্মুচ্যতে গোযুগং দরদ 

সম্তক্ষিতং যদ্দুভিক্ষে ন তচ্ছ,ধ্যেত কর্মণা ॥৩১ 

(৩) কোন ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত, (৪) উত্তরাধিকাঁর- 
সূত্রে প্রীপ্ত, (৫) দুভিক্ষকালে অন্নাদি প্রদান করিয়া 
যাহাকে রাখা হইয়াছে, (৬) যাহার প্রভূ স্বীয় দাসকে 
অন্যের নিকট বন্ধক রাখিয়াছে--সেই দাস, (৭) কোন 

মহাজন ব্যক্তিকে গুরুতর ধণ হইতে উদ্ধার করিবার 
জন্য যে ব্যক্তি স্বয়ং দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে--সেই 

ব্যক্তি, (৮) যুদ্ধে রক্ষার জন্য যে স্বয়ং দাসত্ব স্বীকার 
করিয়া! লইয়াছে, (৯) অক্ষক্রীড়ায় দাসত্বপণে দ্রাসরূপে 

যে জিত হইয়াছে, (১০) ধনাদি লৌভে বা অন্য 

কোন কারণে যে দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়াছে, (১১) 

সন্ন্যাসী হইয়া ছুঃখ-ক্রেপ্াদির জন্য যে দাস হইয়াছে, 
(১২) কালনির্ধারণ করিয়া অর্থাৎ 'আমি দুই বা তিন 

বশুসর কাঁল যাবৎ আপনার দাসত্ব করিব" 'এইভাবে 

স্বীকৃতদাস, (১৩) অন্নভোজনের জন্য যে দাসত্ব 

স্বাকার করিয়াছে-সেই দাস, (১৪) কোন ব্যক্তির 
ক্রীতদাসীর লোভের জন্য যে ব্যক্তি দাসত্ব গ্রহণ 
করিয়াছে, (১৫) নিজেকে বিক্রয় করিয়া যে দাসত্ 
অন্বীকাঁর করিয়াছে--এই পঞ্চদশপ্রকীর দাস শাঙ্ে 
কথিত আছে ।২৫-২৮ 

উক্ত পঞ্চদশপ্রকার দাসের মধ্যে প্রথম চতুবিধ 

দাস অর্থা গৃহদী!সীতে উৎপন্ন দাস, কুতদাঁস, লব্ধদাস, 
পিতৃপরস্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত দীস- ইহারা 
প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
পারিবে না, কারণ, এই দাসত্ব পরম্পরা ক্রমে চলিয়া 
আসিতেছে। কিন্তু যদি এ ঢতুধিধ দাসের মধ্যে 

কোন দাস প্রাণসংশয় হইতে প্রডুকে রক্ষা করে, 

তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দাসত্ব হইতে মুক্ডিলাভ করিবে 
এবং পুত্রের স্যাঁ সম্পত্তিভাগী হইবে 1২৯-৩০ 

পাশ ও 

পাঠাত্তর় £--€ফ) প্রাদাৎ ক্বামিনোহন্তত্র (খ) আধস্তোহপি 

আধ্যশাহ 

আহিতোহপি (খ) ধনং দত্বা স্বামী যগ্ছোনযুদ্ধরে€ 
অথোপগময়েদনং স বিক্রীতাদনস্তরঃ ॥৩২ 
ধণং তু সোদয়ং দত্বা খণী (গ) দাস্যাৎ প্রমুচ্যতে 

কৃতকালব্যপগমা কৃতকোহপি বিমুচ্যতে ॥৩৩ 
তবাহমিত্যুপগতে ধ্বজপ্রাপ্তঃ পণাজিতঃ (ঘ)। 

প্রতিশীর্ধপ্রদানেন মুচ্যতে তুল্যকর্মণ! (উ) ॥৩৪ 

যে ব্যক্তি দুর্ভিক্ষের জন্য দাস গ্রহণ করিয়াছে; 
সে দুইটি গরু দিয়া এ দাসত্ব হইতে মুক্তিলীভ করিতে 
পারিবে, এবং ছুভিক্ষকীলে প্রভুর গৃহে যাহা খাইয়াছিল, 
তাহাঁও কর্ণের দ্বারা পরিশোধ করিতে হইবে না।৩১ 

যেস্থলে প্রভূ দাসরূপে বন্ধক রাঁখিয়াছিল, সেইম্থলে 

এঁ ব্যক্তিকে অর্থ দিয়া উদ্ধার করিলেই মুক্ত হইবে। 
কিন্তু যদি অর্থাদি দ্বারা উদ্ধার না করিয়া যাহার 

নিকট বন্ধক আছে, সেই প্রভুকে অর্পণ করা হয়, 

তবে সেই দাস বিক্রীত হওয়ায় ক্রীতদাসের তুল্য 

বলিয়া জানিবে 1৩২ 

যে ব্যক্তি খণ গ্রহণ করিয়া দাসত্ব অঙ্গীকার 

করিয়াছে, সেই ব্যক্তি বুদ্ধির অর্থাৎ সুদের সহিত এ 

খণ পরিশোধ করিলেই দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবে। 

আর যেস্থলে কালনির্ধারণ করিয়া দাসত্বগ্রহণ 

করিয়াছে, সেইস্থলে কাল পূর্ণ হইলেই দাসত্ব হইতে 
মুক্তিলীভ করিবে। যে ব্যক্তি স্বয়ং দাসত 

অঙ্গীকার করিয়াছে, ছুঃখর্রেশীদির জন্য সন্যান আশ্রম 

হইতে চ্যুত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে এবং 
দূযতক্রীড়ায় পণের দ্বারা জিত হুইয়া যে দাস হইয়াছে 
_-এই ত্রিবিধ ব্যক্তি স্বীয়তুল্য কাঁধ্যকারী প্রতিনিধি 
দিয় মুক্তিলীভ করিতে পারিবে ।৩৩-৩৪ 

সন্ন্যাস আশ্রম হইতে চ্যুত হইয়া যে দাস হইয়াছে, 

সে বরাঁজাদিগেরই দাস হইবে, অন্যের দাস হইতে 

পারিবে না, কারণ তাহার দাসত্বের অবষান নাই, এবং 

কোন প্রকারে সে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না ।৩৫ 
অন্নভোজনের জন্য যে ব্যক্তি দাসত্ব অঙ্গীকার 

(গ) দখা! তু সোদয়মূণমূণী (ঘ) বুদ্ধপ্রাপ্তঃ পণে জিতঃ 

€ও) গ্রতিপুরুষধানেন মুচ্যেরংন্তল্যকর্মণা 



নারদ-্থৃতিঃ | গু 

রাজ্ঞামেব(ক) তু দাসঃ স্যাঁু প্রব্রজ্যাবসিতে। নরঃ(খ)। 
ন ত্য বিপ্রমোক্ষোহস্তি ন বিশুদ্ধিঃ কথঞ্চন (গ)॥৩৫ 

ভক্তম্যোপেক্ষণাৎ সচ্যো ভক্তদাসঃ প্রমুচ্তে | 
নিগ্রহাদ্ বড়বানাং তু মুচ্যতে বড়বাহৃতঃ (ঘ) ॥৩৬ 

বিক্রীণীতে ঘ আত্মানং স্বতত্রঃ সন্গরাধমঃ | 
স জঘন্যতরন্তেষাং নৈব দাস্থ্যা প্রমুচ্যতে ডে) ॥৩৭ 

চৌরাপন্ৃতবিক্রীতা যে চ দাসীকৃতা৷ বলাৎ। 

রাজ্ঞা মোক্ষয়িতব্যাস্তে দাসত্বং তেষু নেষ্যতে ॥৩৮ 

বর্ণানাং প্রাতিলোম্যেন দাসত্বং ন বিধীয়তে | 

স্বধর্মত্যাগিনোহন্যাত্র দারবদ্দাসতা মতা ॥৩৯ 

করিয়াছে, সেই ব্যক্তি অন্নদাতাঁর অন্নত্যাগ করিলেই 

মুক্কিলাভ করিবে । আর যেস্থলে ক্রীতদাসীকে লাভ 
করিবার লোভে পড়িয়া দাঁসত্ব স্বীকার করিয়াছে, সেই- 

স্থলে তাহার নিকট হইতে সেই দামীকে কাড়িয়! লইলে 

সে দাঁসত্ব হইতে মুক্তি পাইবে। যে নরাধম ব্যক্তি 
স্বাধীন হইয়া নিজেকে বিক্রয় করে, সেই ব্যক্তি 

দাঁসদিগের মধ্যে অত্যন্ত জঘন্য অর্থাৎ নিকৃষ্ট বলিয়া জাঁনিবে 

এবং সে দাঁসত্ব হইন্ডে কখনও মুস্তি, পাইবে না ।৩৬-৩৭ 
চোরে যে ব্যক্তিগণকে চুরি করিয়া দাঁসরূপে বিক্রয় 

করিয়াছে অথবা বলপূর্বক যাহাদিগকে দাস করা 
হইয়াছে, রাজ1 তাহাদিগকে মুত্ত করাইয়৷ দিবেন। 
কারণ, তাহারা দাসযোগ্য নহে 1৩৮ 

্রাহ্গীণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র--ইহা হইল অন্ুলোম 
বর্ণ। ইহার বিপরীত হইল প্রতিলোম বর্ণ। যদি 

স্বধর্মত্যাগী না হয়, তাহা হইলে প্রতিলোমভাবে অর্থাশু 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ট শুদ্রের এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য 
শূত্রের কিংবা বৈশ্য শুজ্রের দাস হইতে পারিবে না। 
স্বধর্ধত্যাগী হইলে উচ্চবর্ণ নীচবর্ণের দাসত্ব করিতে 

পারিবে । যদি স্বধর্ণ ত্যাগ না৷ করিয়া কেহ দাসত্ব 

পাঠাস্তর £__(ক) রাজ্ঞ এব (খে) প্রব্রজিতাপন্থতো| নরঃ 

(গ) ন তম্ত প্রতিমোক্ষোহস্তি বিশুদ্ধির1 কথঞ্চন 

(ঘ) নিগ্রহাদ্ বড়বায়াশ্চ মুচ্যতে বড়বাভৃতঃ 

(৩) নুজঘন্ততমন্তেবাধ সোপি দাস্যান্ন মুচ্যতে। 

৫ 

তবাহমিতি চাত্মানং যোহস্বতন্তরঃ প্রযচ্ছতি চে)! 
নস তং প্রাপ্ধুয়া্ কামং পুর্বস্বামী লভেত তম্ ॥৪০ 
অধনান্ত্রয় এবোক্তা ভার্ষ্যা দাসস্তথা স্ৃতঃ | 

যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্থ তে তস্য তদ্ধনম্ 8৪১ 

স্বদাসমিচ্ছেদ্ যঃ কতুমিদাং প্রীতমানসঃ | 

স্বদ্ধাদাদায় তন্তাসৌ ভিন্দ্যা কুস্তং সহাস্তস! ॥৪২ 
সাক্ষতাভিঃ সপুপ্পাভিমূধ ন্যন্তিরবাকিরেৎ। 
অদাস ইতি চো? ত্রিঃ প্াউমুখং তমথোতস্জেৎ॥৪৩ 

ইতি নারদ-ম্মৃতৌ অন্টমাধ্যায়ে অভ্যুপেত্যাশুশ্রাষা নাম 
পঞ্চমং ব্যবহারপদং সমাগুমূ ॥ 

স্পীকার করে, তাহ! হইলে স্বীয় পত্ীর ন্যায় তাহার মাত্র 
পরাধীনতা হইবে ।৩৯ 

যে ব্যক্তির নিজের স্বাতন্তয নাই, সে ষদি “আমি 

আপনার হইলাম” এই বলিয়া আত্মদান করে, তাহা 

হইলে সেই ব্যক্তির ইচ্ছা পূর্ণ হইবে ন1। সে পূর্বে 
যাহার 'অধীনে ছিল, সেই ব্যক্তিরই থাকিবে 18০ 

পত্তী, দাস ও পুত্র-এই তিন ব্যক্তির যথাক্রমে 
স্বামী, প্রভূ এবং পিতা থাকিতে নিজের বলিয়া 

স্বাধীন কোন ধন নাই। তাহারা যাহা অর্জন করিবে, 
তাহাদের সেই ধন ন্থামী, প্রভু বা পিতাঁরই হইবে 
অর্থাত স্বামী, প্রভূ কিংবা পিতার অনুমতি না! লইয়া 

সেই পতী, দীস কিংবা পুত্র উক্ত ধন স্বেচ্ছায় ব্যবহার 
করিতে পারিবে না।8১ 

ষে প্রভু সম্তুম্টচিন্তে স্বীয় দাঁসকে দাসত্ব হইতে মুক্তি- 
দান করিতে ইচ্ছা করে, সেই প্রভূ এ দাসের স্বন্ধ হইতে 
একটি জলপূর্ণ মৃম্ময়কুস্ত গ্রহণ করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া 

ফেলিবে এবং তগু,ল ও কুশমিশ্রিত জল সেই দাসের 
ম্তকে নিক্ষেপ করিবে, তুমি দাস নহ"--এই কথা 

তিনবার বলিয়া পূর্বাভিমুখস্থিত সেই দাসকে পরিত্যাগ 
করিবে 18২-৪৩ 

ওস্কারনাথসেবক-্রীরামরগ্জনকা ব্যব্যাকরণতীর্থকৃত- 
বঙ্গভাষামুবাদসহিত নারদ-স্মুতির অফ্টমধ্যায়ে 

অভ্যুপেত্যাশুশধানামক পঞ্চম ব্যবহারপদ জমাপ্ত। 

(5) তবাম্মীতি য আত্মানমন্বতন্ত্রঃ প্রষচ্চতি। 



নবমঃ অধ্যায়ঃ 
অথ বেতনানপকর্মনাম ষষ্ঠং বিবাদপদম্ 

ভূতানাং বেতনস্থযোক্তে। দানাদানবিধিক্রমঃ | 
বেতনস্তানপাকর্ম তদ্বিবাদপদং স্মৃতম্ ॥১ 
ভৃত্যায় বেতনং দদ্যাণ কর্মস্বামী যথাক্রমম্ (ক)। 
আদে৷ মধ্যেহবসানে বা কর্মণো যদ্বিনিশ্চিতম্ ॥২ 
ভূতাবনিশ্চিতায়াং তু দশভাগং সমাগু যু 
লাভগো-বীজ-শস্তানাং বণিগ-গোপ-কুষীবলাঃ ॥৩ 
ক্রিয়োপকরণং চৈষাং ক্রিয়াং যৎ প্রত্যুদাহৃতমূ্ (খ)। 
তৎস্বভাবেন কুর্বাত (গ) ন জিন্ষেন সমাচরে ॥৪ 
কর্মাকুর্বন্ প্রতিশ্রুত্য কার্ষ্যো দত্ত ভূতিং বলা । 
ভূতিং গৃহীত্বাকুর্বাণে দ্বিগুণাং ভূতিমাবহেশ ॥৫ 

ষষ্ঠ বিবাদপদে 
বেতনের অনপাকর্স 

যে কর্মচারিগণ গৃহে কার্য করিয়া বেতন পাইয়া 
থাকে, তাহাদের সেই বেতন দেওয় বা না দেওয়া বিষয়ে 
যে বিধিক্রম আছে, তাহাকে শান্শকারগণ বেতনের 
অনপাকর্মনামক ব্যবহারপদ বলেন। প্রভু কর্মচারীকে 
গৃহে কর্ম করিবার জন্য নিযুক্ত করিবার প্রথমে, মধ্যে 
কিংবা শেষে যে বেতন দিবার কথা স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন, সেই নিয়মক্রমেই তাহাকে বেতন দিবেন ।১-২ 

কিন্তু যদি পূর্বে বেতন দিবার বিষয়ে কোন চুক্তি না 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাণিজ্যকর্মে নিযুক্ত বণিক্- 
কর্মচারী লাভের দশমাংশ পাইবে, এইরূপ গোঁপ-কর্মচারী 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গরুর দশমাংশ, কৃষিকর্মে নিযুক্ত কৃষক-কর্মচারী 
শাকাদি বীজের ও ধাশ্যাদি শস্তের দশমাংশ পাইবে; 
এবং বণিক, গোঁপ ও কৃষকগণও তাহাদের স্বীয় কা্য- 
সম্পাদনের সামগ্্রীবপে যাহা বলা আছে, সরল 
অন্তঃকরণে তাহা সম্পাদন করিবে অর্থাশ স্বীয়কার্ধ্য 
হইলে যেরূপ যত্ব-সহকারে তন্তু কার্যোপযোগী 
দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে হয়, এইস্থলে সেইরূপ একনিষ্ঠ 
হইয়া কর্ম করিবে, অন্যের করিতেছি বলিয়া কোনরূপ 
কপটতার আশ্রয় লইবে না ।৩-৪ 

কর্মনিষ্পাদনের জন্য অঙ্গীকার করিয়া কর্মকর্তার 

পাঠাস্তর £-(ক) কর্মস্বামী যথারুতম্ 
(থ) কর্মোপকরণং চৈষাং ক্রিয়াং প্রতি যদিতম্ 
(গ) 'আগুভাবেন কুর্ধাত__ 

ভূতিষড় ভাগমাদদ্যাতড পণ্যং যুগ্যকৃতং ত্যজন্। 
অদদ কায়গিত্বা তু সোদয়: ভূতিমাবহেত ॥৬ 
অনয়ন্ ভাটয়িত্বা তৃ ভাগুবান্ যানবাহনে (ঘ)। 
দাপ্যে। ভৃতিচতূর্ভাগং সমমধ পথে (উ) ত্যজন্ঞ ॥৭ 
অনয়ন্বাহকোহপ্যেবং ভূতিহানিমবাপু,য়া | 

দ্বিগুণাং তু ভূতিং দাপ্যঃ প্রস্থানে বিস্বমাচরন্ ॥৮ 
ভাগ্ং ব্যলনমাগচ্ছেদ যদি বাহকদোমতঃ | 
সদাপ্যো যশ প্রণষ্টং স্যাদ্ (5) দৈবরাজকৃতাদূতে ॥৯ 
গবাং শতাদ্ বসন্তরী ধেনুঃ স্তাদ্ দ্বিশতাদ্ ভূতিঃ | 
প্রতিসংবসরং গোপে সন্দোহশ্চাষ্টমেহহনি ॥১০ 

পপ পপ সপ এ. ৯ জপ 

নিকট হইতে পূর্বেই পারিশ্রমিক বা বেতন গ্রহণ করত 
ষদি সেই কর্ম না করে, তাহা! হইলে বেতনদাতা প্রভূ 
সেই ব্যক্তিকে বলপূর্বক কাঁধ্য করাইবেন। তথাপি যদি 
উক্ত কাধ্য না করে, তাহা হইলে যে পরিমাণ বেতন বা 

পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়াছিল, বেতনদাতাকে তাহার 
দ্বিগুণ ফেরত দিতে হইবে ৫ 

যদি পণাপ্রব্য স্থানাস্তরে লইয়া যাইবার জন্য 

পারিশ্রমিকের চুক্তিমাত্র করিয়া গো কিংবা অশ্বযানাদি 

দ্বারা স্থানাস্তরে লইয়া! যাইবার যৌগা সেই পণা অর্থাৎ 

বিক্রেয় দ্রব্যকে পরিতাগ করে, তবে যে পারিশ্রমিকের 

চুক্তি হইয়াছিল, ভারদ্রব্যপরিত্যাগকারী এ ব্যক্তি তাহার 
বষ্ঠাংশ অবশ্যই দিবে । আর যেস্থলে উক্ত পণাদ্রব্য 
যথাশ্থানে স্থানীস্তরিত করিয়া উক্ত ভারবাহী প্রতিশ্রুত 

পারিশ্রমিক পায় না, সেইন্থলে ভারগ্রবাবহনকারীর 

প্রীপ্য অর্থ সুদের সহিত প্রদান করিতে হইবে । ( এই 

স্থলে বক্তব্য এই যে, মূলে যে 'আদরগ্ভাৎ এই ক্রিয়াপদটি 
রহিয়াছে, তাহার প্রকৃত অর্থ আদান অর্থাৎ গ্রহণ 
করিবে। কিন্ত্রু এই স্থানে উক্ত অর্থ তাতপর্য্যানুগামী না 
হওয়ায় আ-সম্যক্ দগ্ভা অর্থাৎ প্রদান করিবে-_এই 
অর্থ গৃহীত হইল )।৬ 

্রব্যস্বামী শকটাদি যান এবং অশ্বীদি বাহন ভাড়া 
শিপ পপ সর শি 

(ঘে) অনয়ন্ নাদয়িত্বা তু ভাণ্তৎ বা যান-বাহনে (৬) সর্বামধপথে-_ 
* নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত প্লোকটি অধিক দেখ যায়__ 

কালেৎপূর্ণে ত্যঙ্ন্ কর্ম ভূতিনাশমবাপ্প,য়াৎ। 
শ্বামিদোযাদপক্রামেদ্ যাবৎ কৃতকমালভেৎ ॥ 

চে) দ্বাপ্যে। যত তত্র নষ্রোৎ তু 



মারদ-স্মৃতিঃ ৭৭ 

উপানয়তি যা! গোঁপঃ (ক) প্রত্যহং রজনীক্ষয়ে। 
চীর্ণাঃ গ্রীতাশ্চ (খ) তা গোপঃ 

সায়াহ্ছে প্রত্যুপানয়ে€ ॥১১ 
সা চেদ্ গৌর্ব্যননং গচ্ছেদ্ ব্যাযচ্ছেত্তত্র শক্তিতঃ গে) 
অশক্তত্ত,পমাগম্য (ঘ) স্বামিনে তন্সিবেদয়ে€ ॥১২ 
অব্যাষচ্ছন্নবিক্রোশন্ স্বামিনে চানিবেদয়ন্। 
বোঢ,মর্তি গোপক্তাং বিনয়ং চাপি রাঁজনি (উ) ॥১৩ 

করিয়া যদি এ যাঁন-বাহন গ্রহণ না করে, তাহ! হইলে 
যে পরিমাণ অর্থে চুক্তি হইয়াছিল, তাহার একচতুর্থাংশ 
সেই যান-বাহনচালককে দিতে হইবে । আর অর্ধপথে 

যাইয়া যদি এ ধান-বাহন পরিত্যাগ করে, তবে যাহ 

চুক্তি হইয়াছিল, তাহাই প্রদান করিতে হইবে ।৭ 

যেস্থলে বাহক ভাঁড় চুক্তি করিয়া ভার না লইয়া 
যাঁয়। সেইন্থলে যেরূপ ভাড়ার চুক্তি হইয়াছিল, সেই 

ভাঁড়ার চতুর্থাংশ তাহার ক্ষতি হইবে অর্থাঙ বাহককে 

ভাঁড়ার চতুর্থাংশ দিতে হইবে, আর যাইবার সময়ে 

বিশ্বশ্যটি করিলে যে ভাড়। বাঁহকের প্রাপ্য হইত, 
দ্রব্স্বামীকে তাহার দ্বিগুণ প্রদান করিতে হইবে ।৮ 

ভারবাহী স্বীয় দোষের জন্য যদি বাহিত দ্রব্য নষ্ট 

করে, তাহা! হইলে সেই দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ তাহাকেই 
| বাহককেই ] দিতে হইবে। কিন্ত যদি দৈব-দুিপাকে 
বা রাজকীয় ব্যক্তির জন্য এ দ্রব্য নষ্ট হয়, তাহ! হইলে 

তাহার ক্ষতিপূরণ ভাঁরবাহীকে প্রদান করিতে 
হইবে না ।৯ 

গোপরিপালক যদি একশত গরু চালনাদি করে, 
তাহ। হইলে পারিশ্রমিক হিসাবে প্রতিবসর একটি 

করিয়৷ বসতরী অর্থাৎ তিনবশুসরবয়স্কা গে। পাইবে। 

আর এইরূপ দুইশত গরুর চারণাদির জন্য একটি ধেনু 
অর্থাৎ স্ববস। দুগ্ধবতী গে! প্রতিব্সর তাহার প্রাপ্য 

হইবে এবং প্রতিমীসের অধ্টমদিনে এ সকল গরুর 
যে ছুগ্ধ হইবে, তাহাঁও উক্ত কার্যের জন্য তাহার প্রাপ্য 
হইবে ।১০ 

পাঠাজর $--(ক) উপানয়েদ গা গোপায়-_ (খ) টীর্দাঃ পীতাশ্চ 

গে) ম্যাচ্ছেদ গোঁধ্যসনৎ গোপে। ব্যাহচ্ছেৎ তত্র শক্তিতঃ 

(ত) অশক্তাবভিপত্যারং_ 

নষ্টং বিনষটং কৃমিভিঃ শ্বহৃতং বিষমে ম্বৃতমূ। 
হীনং পুরুষকারেণ পাল এব নিপাতয়ে (৯) ॥১৪ 

অজাবিকে তথারুদ্ধে বৃুকৈঃ পালে ত্বনায়তি । 
যাং (ছ) প্রসহা বুকো হন্যাৎ পালে তৎ কিন্ত্িষং 

ভবেশু ॥১৫ 

বিঘুষ্যাপহৃতং (জ) চৌরৈর্ন পালে৷ দাতুমর্তি | 

গোঁপালক প্রতিদিন রাত্রিশেষে প্রাতঃকালে যে 

ূ সকল গাভী গোচারণ স্থানে লইয়া যাইবে, সেই সকল 

গাভী দিবাভীগে আহার ও বিচরণ করিয়া জলপান 

করিলে পরে সন্ধ্যাকালে তাহাদিগকে শ্বস্থানে ফিরাইয়া 

আনিবে ।১১ 

যদি গোঁচাঁরণ লময়ে গরু বিপন্ন হয়, তাহ! হইলে 
সামধ্যানুসারে সেই গরুর শুশ্াধাদি করিবার জন্য 

গ্রহণ করিবে অর্থাৎ তাহার শুশষাঁদি দ্বারা বিপন্লিবারণে 

যত্ববান হইবে । আর এই স্থলে বিপন্ন সেই গরুর 

শুশীষা বা রক্ষণাঁদি কার্যে অক্ষম হইলে সত্বর গো-ম্বামীকে 

তাহা জানাইবে 1১২ 

গোপালক যদি বিপন্ন গরুর রক্ষাকল্লে উদযুক্ত না 
হয়, ব্যাপাদির আক্রমণে তাহাকে রক্ষা করা নিজ 
সাম্যের বাহিরে হইলে উচ্চৈঃন্বরে চীৎকার করিয়া অন্য 

লোকজনকে আহ্বান না করে কিংবা গরুর স্বামীকে 

তাহা না জানায়, তাহা! হইলে সেই গোপালক এ মৃত 

গাঁভীকে বহন করিয়া আনিবে এবং রাঁজদণ্ডও প্রদান 

করিতে বাধ্য হইবে 1১৩ 

বহু দূরদেশে গমন করায় যদি গাঁভীকে দেখা না যায় 
কিংবা সর্পাদি দংশনে মারা যায় অথবা কুকুরাদি দ্বারা 

হত হয় কিংবা উচু নীচুভূমিতে পড়িয়া নিহত হয় বা 
আহত হইয়া সম্যক সেবার অভাবে যদি মারা যায়, 
তাহা হইলে পালকই দাঁয়ী হইবে ।১৪ 

নেকড়ে বাঘ যদি ছাগ বা মেষসমুহের মধ্যে আক্রমণ 
করিয়া কোন হাঁগ বা মেষকে বধ করে, এবং সেই স্থলে 

অশক্তাং (ও) __বিনয়ং চাপি রাজতঃ 
(5) গোপযসৈব নিপাতয়েৎ (ছ)যত-- (জ) বিঘুষ্য তু হত. 



৭৮ আর্ধ্য-শান্ত 

ঘদি দেশে চ কালে চস্বামিনশ্চাপি শংসতি (ক) 1১৬। পরাজিরে গৃহং কৃত! স্তোমং দত্বা বসত, যঃ। 

অনেন (খ) সর্বপালানাং বিবাদঃ সমুদাহৃতঃ | 

মৃতেষু চ বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ বালশুঙ্গাদিদর্শনাৎ (গ) ॥১৭ 

শুন্কং গৃহীত্বা পণ্যস্্রী নেচ্ছস্তী দ্িস্তদাপুযাৎ। 
অপ্রযচ্ছংস্তদ শুক্কমনুভূয় পুমান্ জিয়ম্ ॥১৮ 

অযোনৌ বা সমাক্রামেদ্ (ঘ) বনুভির্বাপি বাসয়ে। 

শুল্কং সোহষ্টগুণং দাপ্যো বিনয়ং তাবদেব তু ॥১৯ 

যদি পালক উপস্থিত না হয়, তাহ হইলে পাঁলকই উক্ত 
বধের পাঁপভাগী হইবে ।১৬ 

কতিপয় চোর যদি একযোগে চীৎকারাদিপূর্বক 
ভামরা পশ লইয়া! যাইতেছি'_এইরূপে ঘোষণা. করিয়া 
পশু চুরি করে, তাহা হইলে পালক তত্ক্ষণা নিকটস্থ 
পশুস্বামীকে তাহা জানাইলে অপহৃত পশু পাঁলককে 

আর দিতে হইবে না।১৬ 

ইহাদ্ধার পালকসকলের বিবাদের কথা বলা হইল। 

যে স্থলে পশু মৃত হইবে, সেই স্থলে মৃত পণ্টর শুজ, পুচ্ছ ূ 
প্রস্ভৃতি দেখাইলে পালক দোঁষমুক্ত হইবে ।১৭ 

বেশ্যা শুহ্বগ্রহণ করিয়া যদি সেই শুন্ধদাতাকে ইচ্ছা 

না করে, তাহা হইলে শুল্ষদাতা যত অর্থ অর্থাৎ শুঙ্ক 

দিয়াছিল, তাহার দ্বিগুণ শুল্ক এ বেশশার নিকট হইতে 

পাইবে। আর যেস্থলে কোন পুরুষ বেশ্যা-নারীকে 
উপভোগ করিয়া তাহার দেয় গুহ্ধ প্রদান না করে, 

সেইস্থলে এ বেশ্টা পুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্য গু্কের 
দ্বিগুণ পাইবে ।১৮ 

যদি যৌনিভিন্ন মুখাঁদি অগ্প্মান আক্রমণ অর্থাৎ 

উপভোগের জন্য বলপূর্বক গ্রহণ করে কিংবা কেবল 

নিজের জঙ্য চুক্তি করিয়া অনেক পুরুষের সংসর্গ করায়, 

পাঠীস্তর £--€ক) -_শ্বামিনঃ স্বস্যশংসতি (খ) এতেন 
(গ) পালসাক্কাদিদর্শনাৎ (ঘ) অযোনৌ ভ্রমতে যন্ত-_ 

তদ্গৃহীত্া নির্গচ্ছেতৃণ-কাষ্ঠেউকাদদিকম্ ॥২০ 
স্তোমং বিনা বসিত্বা তু পরভূমাবনিচ্ছতঃ 
নিরগচ্ছংত্তৃণ-কাষ্ঠানি ন গৃহ্থীয়া ৎ কদাচন ॥২১ 

স্তোমবাহীনি ভাগানি পুর্ণকালান্যুপানয়ে। 

গ্রহীতুরাভবেদ্ ভগ্নং নষ্টং চানাত্র সংপ্লবাঁৎ ॥২২ 

ইতি নারদ-স্মৃতৌ নবমাধ্যায়ে বেতনম্যানপাকর্ম নাম 
মষ্ঠং ব্যবহারপদম্। 

শহ-০_০০০ ২০৮০০০৮০৮৬4 

দেওয়াইবেন আর সেই পরিমাণে দগুবিধানও 
করিবেন 1১৯ 

অন্য ব্যক্তির প্রাঙ্গণে অর্থাৎ ভূমিতে খাজন! দিয়া 
গৃহনির্নাণপূর্বক যদি কোন ব্যক্তি বাঁস করে, তাহা হইলে 
সেই ব্যক্তি তৃণ অর্থাৎ খড়, কাষ্ঠ বা ইঙ্টকাদি দ্বার! 
যে ভিত্তি প্রভৃতি করিয়াছিল, সেই সমস্ত লইয়া এ 
স্থান ত্যাগ করিতে পারে আঁর খাজন! ন! দিয়া 

পরড়ূমিতে বাস করিবার পর এ স্থান হইতে চলিয়া 
যাইবার কালে নিষ্মিত গৃহের যে তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি 
রহিয়াছে, ভূ-ন্বামীর ইচ্ছা না থাকিলে তাহা সে 
লইয়া যাইতে পারিবে না ।২০-২১ 

ভাঁড়া দিয়! নিদ্দিষ্টকাঁলে শকটাদি দ্বারা দ্রবযসকল 

লইয়! যাইবার যে চুক্তি হইয়াছিল, যথাসময়ে দ্রব্যসকল 

সেই স্থানে উপস্থিত হইলে চুক্তিকারী ব্যক্তি উহা সম্যক্ 
প্রকারে বুঝিয়া লইবে। শকটাদিতে লইয়া যাইবার 

কাঁলে যদি বাঁহিত বস্ত ভগ্ন, বিকৃত কিংব! নষ্ট হইয়া যায় 

এবং তাহা যদি রাঁজকুত বা দৈবকৃত না হয়, তাহা হইলে 
ভাড়া লইয়া স্থানাস্তরে যাইবার অঙ্গীকার করিয়! ষে 
বাহক ভ্রব্যসকল গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাকে সেই সকল 
দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে ।২২ 

ওঙ্কারনীথসেবক-শ্রীরামরগ্রনকা ব্যব্যাকরণতীর্থকৃত 

বজগভাষানুবাদসহিত মারদ-স্মৃতির মবম অধ্যায়ে 

বেতনের অনপাকর্মনামক যষ্ঠ বিবাঁদপদ সমাপ্ত । 



দম অধ্যায়ঃ 

অথ অস্বামিবিক্রয়ে। নাম সপ্তম ব্যবহারপদম 

নিক্ষিপ্তং বা পরদ্ব্যং নষ্টং লন্বাপনৃত্য বাঁ। ন গৃহেতাগমং ক্রেতা শুদ্ধিস্তস্ত তদাগমাৎ । 

বিক্রীয়তেৎসমক্ষং কে) যদ্ বিজ্ঞেয়োহস্বামিবিক্রয়ঃ ॥১৯ বিপর্যয়ে তুল্যদোষঃ স্তেয়দগ্ডঞ্চ লোহহতি (ঘ)॥৪ 

্রব্যমপ্বামিবিক্রীতং প্রাপ্য স্বামী সমাপুয়াৎ খে)। 
প্রকাশবিক্রয়ে শুদ্ধিঃ (গ) ক্রেতুঃ স্তেয়ং রহঃ ক্রয়া ॥২ 
অশ্বাম্যনুমতাদ্দাসাদসতশ্চ জনাদ্ রহঃ | 

হীনমূল্যমবেলায়াং ক্রীণংস্তদ্দোষভাগ ভবে ॥৩ 
২৮ শপ পা সপ কাধ আত শ্পাীপপীশীশাাতি 

সপ্তম ব্যবহারপদে অস্থামিবিক্রয়। 

অপরের নিক্ষিপ্ত অথণৎ গচ্ছিত দ্রব্য যদি গচ্ছিত- 

রক্ষাকারী ত্রব্ন্বামীর অসাক্ষাতে কাহাকেও বিক্রয় 

করে অথবা! অপরের হৃতবস্ত্ব পাইয়া যদি কেহ বিক্রয় 

করে কিংবা চুরি করিয়া এভাবে সেই অপহৃত বস্ত 
বিক্রয় করে, তাহা হইলে সেই বিক্রয়কে “অস্বামি- 
বিক্রয় বিবাদপদ” বলে।১ 

দ্রব্যে যে ব্যক্তিগণের শ্বামিত্ব নাই, সেই সকল 

ব্যক্তিগণ যদি এভাবে বিক্রয় করে এবং পরে উক্ত বিক্রিত 

ব্য ত্রব্যস্বামী পায়, তাহা! হইলে এঁ দ্রব্য তাহারই 
(দ্রব্যস্বামীরই ) হইবে। দ্রব্যস্বামী ভিন্ন অন্য ব্যক্তির 

নিকট হইতে যেব্যক্তি এ দ্রব্য ক্রয় করিয়াছে, সেই 
ক্রয় যদি কোন রাজপুরুষাদির সমীপে বাজারে প্রকাশ্য 

ভাঁবে করিয়া থাকে, তাহা হইলে পরদ্রব্য ক্লুয় করার জন্য 

চোরের সহযোগীত! নাই--ইহ]1 প্রমাণ হওয়ায় তাহার 

কোন দৌষ হইবে না। কিন্ত গোপনে যদদি ক্রয় করিয়া 
থাকে, তবে সেই ব্যক্তি চৌধ্যদোষে দোষী হইবে ।২ 

দ্রব্যন্বামীর কোন অনুজ্া না লইয়া তাঁহার দাসের 

অর্থাৎ চাকরের নিকট হইতে কিংবা দুষটম্বভাব ব্যক্তির 
নিকট হইতে গোপনে এ ভ্রব্যের প্রকৃত মুল্য হইতে স্বল্প 
মূল্যে ্রন্ন-বিক্রয়ের বহিভূতি সময়ে যদি কেহ ব্য ক্রয় 

পাঠাস্তর £--(ক) বিক্রীয়তে পরোক্ষং যৎ (খ) তথা প্রয়াৎ' 

(গ) প্রকাশং ক্রয়তঃ শুদ্ধিঃ | 

বিক্রেতা স্বামিনেহর্থং স্বং ক্রেত্রে মূল্যঞ্চ তত্সমম্ (৬) 
দদ্যাদ্দণ্ড, তথা রাজ্ছে বিধিরম্বামিবিক্রয়ে ॥৫ 
পরেণ নিহিতং লব্ধ রাজন্যুপহরেমিধিমূ । 
রাজগামী নিধিঃ সর্বং সর্বেষাং ব্রহ্গণাদূতে ॥৬ 

করিয়া থাকে, তাহ! হইলে ক্রেতা দোঁষভাগী হইবে। 
উক্ত স্থলে ক্রেতা যাহার নিকট হইতে এ দ্রব্য ক্রয় 
করিয়াছে, তাহার বিষয় গোপন করিবে না। কারণ 

দ্রব্যের প্রাঞ্চিস্থান প্রকাশিত হইলে যদি ইহ] প্রমাণ হয় 
যে, ক্রেতা চোর নহে এবং চোরের সহযোগীতা করে নাই, 
তবে তাহার দোষ নষ্ট হইবে। কিন্তু ইহার বিপরীত 

হইলে অর্থাৎ যাহার নিকট হইতে এ দ্রবা ক্রয় করিয়াছে, 
তাহা না জানাইলে চোরের তুল্যই দোষী সাব্যস্ত হইবে 
এবং সেই বান্তি চৌধ্যদণ্ডে দণ্ডিত হইবে 1৩-৪ 

ক্রেতা বিক্রেতাকে দেখাইয়া দিলে সেই ব্যস্ত 

( বিক্রেতা )যাহার দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছিল, তাহাকে 

সেই দ্রেবা সমর্পণ করিবে এবং যাহাঁকে যেরূপ মুল্যে 
বিক্রয় করিয়াছিল, তাহাও সেই ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ 

করিবে। এইস্থলে রাজা এ অস্বামিদ্রবাবিক্রয়কারী 
বাক্তিকে অপরাধের তারতম্যঅনুসারে দণ্ড দিবেন ।৫ 

নিহিত অর্থাৎ ভূগর্ভাদিতে প্রোথিত করিয়া অপরে 
যাহা রাখিয়াছিল, তাহার মৃত্যুর পর এঁবস্ত্ব কাহার 
ছিল-_ইহা নির্ণয় করিবার সম্ভাবন! যেখানে নাই, তাদৃশ 
অস্বামিকবস্ত্কে “নিধি বলিয়া জানিবে । এ নিধি যদি 
কেহ পাইয়া থাকে, সেই নিধি রাজাকে উপহার দিতে 

হইবে। কারণ, সকলের এরূপ সকল বস্তই নিধি বজিয়! 
রাজার প্রাপ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যি ব্রাহ্মণ এঁরপ 

(ঘ) সর্বৎ তদ্দোষমহ্থতি (ও) ক্রেতুমূাঞ্চ ৩ৎকৃতম্। 



৮৪ আর্ধ্য-শান্ু 

্রাহ্মণোহপি নিধিং লব্ধ! ক্ষিপ্রং রাজ্ঞে নিবেদয়েহ | 
তেন দতঞ্চ ভূঞ্জীত স্তেনঃ স্যাদনিবেদয়ন্ ॥৭ 
স্বমপ্যর্থং তথা নষ্টং লব্ধ1 রাজ্জে নিবেদয়েশ । 
গৃহীঘ্াত্তত্র তং তং শুদ্ধমশুদ্বং স্তাত্ততোহন্যথা ॥৮ 

ইতি নারদ স্মুতীদশমাধ্যায়েঅন্বামিবিক্রয়ো!৷ নাম 
সপ্তযং ব্যবহারপদমূ । 

একাদশ অধ্যায় 

রিক্রিয়াসম্প্রধানং নাম অমং ব্বহারপদমূ 
বিক্রীয় পণ্যং মূল্যেন ক্রেত্রে যন্ন প্রদীয়তে (ক)। 
বিক্রীয়াসম্প্রদানং তদ্ বিবাদপদমুচ্যতে ॥৯ 

নিধি পাইয়া থাকেন, তাহ! হইলে তাহাকে এ নিধি 
উপহাররূপে রাজাকে দিতে হইবে না ।৬ 

ব্রাহ্ণ যে নিধি পাইবেন, তাহ! রাজাকে 

উপহাররূপে দেওয়া না হইলেও কালক্ষেপ না করিয়া 

নিধিপ্রাপ্তির কথ! রাজাকে জানাইবেন। রাজা সেই 
নিধি ব্রান্ষণণকে দিবার পর তিনি স্ষেচ্ছায় ব্যবহার 

করিতে পারিবেন । কিন্তু রাজাকে যদি না৷ জানান হয়, 

তাহা হইলে ব্রাঙ্ষণও চৌধ্যদোষে দোষী হইবেন । 

নিজের কোন দ্রব্য যদি পূর্বে হারাইয়া থাকে এবং 
তাহা যর্দি পরে পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহা 

রাজাকে জানাইতে হইবে এবং তখনই সেই দ্রব্য 

শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণযোগ্য হইবে। যদি তাহার অন্যথা 

হয় অর্থাৎ রাজাকে জানান না হয়, তাহা হইলে এ 
দ্রব্য শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণযোগ্য হইবে না।৭-৮ 

ওক্কারনাথসেবক শ্রীরা মরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্ঘকৃত বঙ্গ- 

ভাঁষানুবাঁদসহিত নারদস্মৃতির দশমাধ্যায়ে অস্বামি- 

বিক্রয়নামক সগুম ব্যধহাঁরপদ সমাপ্ত । 

অ£ম ব্যবহারপদদে বিক্রীয়াসন্প্রধান। 
বিক্রেতা ধদি মুল্য গ্রহণপূর্বক বিক্রেয় বস্ত্র বিক্রয় 

করিয়া ক্রেতাকে তাহা অর্পণ না করে, তাহা হইলে 

তাহাকে বিক্রী সম্প্রদান” অর্থাণড বিক্রয় করিয়া ন| 

দেওয়৷ নীমক বিবাদপদ বলিয়। জানিবে ।১ 

সাঠাস্তর 2(ক) বিক্রীয় পণ্যং মুল্যেন ক্রেতুর্যর প্রযচ্ছতি। | 

ূ লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধং দ্রেব্যং জঙ্গমং স্থ'বরং তথা 

ক্রয়-বিক্রয়ধর্মেষু সর্বং তত পণ্যমুচ্যতে ॥২ 
ষড়বিধস্তম্ত তু বুধৈর্দানাদানবিধিঃ স্মৃতঃ খে)। 
গণিমং তুলিমং মেয়ং ক্রিয়য়া রূপতঃ শ্রিয় ॥৩ 

বিক্রীয় পণ্যং মূল্যেন ক্রেত্রে যে ন প্রযচ্ছতি । 
স্থাবরস্ঠোদয়ং দাপ্যো (গ) জঙ্গমন্ত ক্রিয়া! ফলম্ ॥8 

অর্ধশ্চেদপচীয়েত (ঘ) সোদয়ং পণ্যমাবহেশু। 
স্থায়িনামেষ ()নিয়মে! দিগ লাভে দিগ.বিচারিণাম্ ॥৫ 

উপহন্যেত বা দ্রব্যং দছোতাপত্হিয়েত বা। 

এই লোকে দ্রব্য দুইপ্রকার বলিয়া কথিত--(১) স্থাবর, 

। (২) জঙ্গম অর্থাৎ অস্থাবর। ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ে এ দ্বিবিধ 
বস্তই পণ্যনামে কথিত আছে। পগ্ডিতগণ এ পণ্যের 
দান এবং আদান অর্থাৎ গ্রহণের নিয়ম ছয়প্রকাঁর 

বলিয়ছেন। (১) গণিম--গণন। দ্বারা আম, স্থপারি 
প্রভৃতি দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়। (২) তুলিম-_তুলাদণ্ডে 
পরিমাণ ওজন করিয়া তগুল, স্বর্ণ, রোপ্য প্রভৃতি দ্রব্যের 
ক্রয়-বিক্রয় । (৩) মেয়-_মনুমান অর্থাৎ কু করিয়া 

তৃণ প্রভৃতি দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় । (৪) ক্রিয়া--কাধ্য 

দেখিয়া ক্রয়-বিক্রয়-_যেমন, এই গরু বা এই অশ্ব এতাদৃশ 

[ ভারবহন করিতে পারে, তাহা সমক্ষে দেখাইয়া দিয়া 
ক্রয়-বিক্রয় । (৫) রূপ- শরীরের বর্ণ এবং গঠনাদির 

লালিত্য দেখিয়া স্ত্রীুভূতির ক্রয়-বিক্রয় । (৬) শ্ী- 
শোভা বা উত্বলত দেখিয়৷ মণিমুক্তাদির ক্রয়-বিক্রয় ।৩ * 

মূল্য গ্রহণ করিয়' স্থাবর এবং অস্থাবর বস্তু বিক্রয়ের 
পরে এ বিক্রেতা যদ্দি ক্রেতাকে সেই সকল দ্রব্য না দেয়, 
তাহ! হইলে স্থাবরের অর্থাৎ ক্ষেত্রাদি স্থলে “উদয় অর্থাৎ 
বিক্রীত ক্ষেত্রাদিতে যে মুল্যের দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে 
কিংবা উৎপন্ন হইবার সম্তাবন। আছে, সেই বৃদ্ধির সহিত 
স্থাবররূপ ক্ষেত্রাদি সেই ক্রেতাকে দিবে । আর অস্থাবর 
বস্ত অর্থাৎ হ্বর্ণাদি স্থলে উহাতে যে লাভ হইয়াছে, সেই 
লীভের সহিত এ অন্থাবর বস্ত ক্রেতাকে দিবে 18 

(খ) ্ক্রমঃ | (গ) গ্থাবরন্যা ক্ষয়ং দাপ্যো। 

(ঘ) অর্থশ্চেদেষ হীয়তে (৪) স্থাণিনামেষ। 



মারদ-স্মৃতিঃ 

বিক্রেতৃুরেব দোহনর্ঘো! বিক্রীয়াদশ্প্রযচ্ছতঃ ॥৬ 
নির্দোষং দরশয়িত্বা তু সদৌষং যঃ (ক) প্রধচ্ছতি। 
মূল্যং তু দ্বিগুণং দাপ্যো বিনয়ং তাবদেব চ ॥৭ 

তথান্যন্মৈ তু বিক্রীতং যোহন্যস্ম্ৈ সম্প্রধচ্ছতি (খ)। 
মোহপি তদৃদ্বিগুণং দাপ্যো বিনয়ং চৈব রাজনি (গ)॥৮ 

দীঁয়মানং ন গৃহ্াতি ক্রীতং পণ্যঞ্চ ঘঃ ক্রয়ী। 
বিক্রীণানম্তদন্যাত্র বিক্রেতা নাপরাধূয়াৎ ॥৯ 

বিক্রেতা মুল্য লইয়া কোন বস্ত বিক্রয় করার পর 

তাহা যদ্দি ক্রেতাকে না দেয় এবং পরে দি 

এ বস্তুর মুল্য হাস হইয়৷ যাঁয়, তাহা হইলে বিক্রয়- 

কালে জরীতদ্রব্য দিলে যেরূপ লাভ হইত, সেই 

লাভের সহিতই বিক্রিতপণ্য ক্রেতাকে দিবে । যাহারা 

এ স্থানে থাকিয়া ক্রয়বিক্রয় করে, এই নিয়ম 

তাহাদের বলিয়া জানিবে। আর যাহারা নানা দিক্ 

হইতে আফিয়া বাণিজ্য করে, তাহাদিগকে সেই 
সকল দেশের বৃদ্ধি অর্থাৎ লাভ অনুযায়ী বৃদ্ধি দিতে 

হইবে ।৫ 

বিক্রেতা বিক্রয় করার পরে যে বস্তুর ক্রেতাকে 

দেয় নাই, সেই বস্ত যদি কোন প্রকারে নষ্ট হইয়া 

যায়, দগ্ধ হয় অথবা চোরে চুরি করিয়া থাকে, তাহা 

হইলে সেই ক্ষতি বিক্রেতারই হইবে ।৬ 

বিক্লেত! দোষবজিত উত্তম বিক্রেয়বস্ত ক্রেতাকে 
দেখাইয়া প্রদানকালীন যদি দোঁষ-ছুষ্ট বস্তু প্রদান 

করে, তাহা! হইলে যে মুল্যে বিক্রয় করিয়াছিল, রাঁজা 

তাহার দ্বিগুণ মূল্য বিক্রেতাকে দিতে বাধ্য করিবেন 

এবং সেই পরিমাণ দণ্ুও দেঁওয়াইবেন ।৭ 

এক ব্যক্তির নিকট যেবস্ত বিক্রয় করা হুইয়াছে, 

সেই বস্তু যদি তাহাকে না দিয়া পুনরায় অন্ ব্যক্তির 
পি শসার. ০. পপি ক এ+ 

পাঠাস্তর $--কে) যঃ সদোষং-_-। 

(খ. তথান্যছন্তে বিক্রীয় যোহ্যাহস্তে গ্রযচ্ছতি। 

(গ) বিনয়ং তাবনেধ তু ॥ ে) বিধিরেষঃ-- | 

৯১ 

৮১ 

দত্মূল্য্ত পণ্যস্ত বিধিরেবং (ঘ) প্রকীতিতঃ। 
অদভেহন্যত্র সময়ান্ন (ও) বিক্রেতুরতিক্রমঃ ॥১০ 

লাভার্থে বণিজাং সর্বপণ্যেষু ক্রয়-বিক্রয়ঃ। 
স চ লাভোহ্ধর্মাসাগ্ভ মহান্ ভবতি ব! ন বাঁ ॥১১ 

তন্মাদ্দেশে চ কালে চ বণিগধং সমাশ্রয়ে (5)। 

ন জিন্গঞচ প্রবর্তেত শ্রেয়ানেবং বণিকৃপথঃ (ছ)॥৯১২ 

ইতি নারদ-্মৃতৌ দশমাধ্যায়ে বিক্রীয়াপম্প্রদানং 
নামাষটমং বিবাদপদমূ। 

নিকট বিক্রম করে, তাহা হইলে রাজা সেই 
বিক্রয়-কারীকেও পূর্বক্রেতা কতৃক দেয় মূল্যের ছিগুণ 
মূল্য দেওয়াইবেন এবং সেই পরিমাণে দগুবিধানও 
করিবেন ।৮ 

কিন্তু যেস্থলে বিক্রেতা বিক্রেয় বপ্ত দিলেও ক্রেত। 

তাহা গ্রহণ না করে এবং পরে যদ্দি সেই বস্ত্র অন্যের 

নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই স্থলে 
বিক্রেতার কোন দোষ হইবে না।৯ 

এইষে নিয়ম কথিত হইল, তাহ! যেস্থানে মূল্য 
দেওয়া! হইয়াছে--সেই স্থানের বলিয়৷ জানিবে। চুক্তি 
ভিন্ন অগ্স্থানে বিক্রেয় দ্রব্য না দিলে বিক্রেতার 

নিয়মোল্লঙ্ন-জনিত কোন দোষ হইবে না। 
বাবসায়িদিগের লাভের জন্য যে সমস্ত বিক্রেয় বস্তুর 
ক্রয় এবং বিক্রয় হইয়া থাকে, সেই সমস্ত বস্তুর মূল্য 

ধরিয়া লাভ অধিক হয় কিংবা অল্প হয়-ইহার নির্ণয় 

কর্তব্য। সেইহেতু বণিক যেস্থানে কিংবা যে সময়ে 

ষে মূল্য নির্ধারণ করিবে, সেইপমন্ত বিষয়ে যেন কোন 
কপটতা না থাকে। ইহাই হইল বণিগগণের শ্রেষ্ঠ 
আচরণপথ ।১০-১২ 

ওক্কারনাথসেবক-জ্রীরামরঞন কাব্যব্যকরণতীর্ঘকৃত বঙ্গ- 

ভাঁষানুবাদ সহিত নারদম্মৃতির একা দশাধ্যায়ে বিক্রিয়া- 

সম্প্রদাননামক অষ্টমব্যবহারপদ সমাপ্ত। 

ূ ডে) অদন্তমূল্যে বিক্রীতে ন--. | (চ)--প্রকল্পয়েৎ। 

(ছ) ন জিঙ্গেন প্রবর্তেত শ্রেয়ানেষ বণিকৃপথঃ | 



. স্বাদশঃ অধ্যায়ঃ 
অথ ক্রীত্বানুশয়ো নাম নবমং ব্যবহারপদ্ধম, 

ক্রীত্বা মূল্যেন ঘঃ পণ্যং ক্রেত। ন বনু মন্যতে। 

ক্রীত্বানুশয় ইত্যেতদ্ বিবাদপদমুচ্যতে ॥১ 
ক্লীতা মুল্যেন যশ্পণ্যং ছুজ্ষীতং মন্যতে ক্রয়ী | 
বিক্রেতুঃ প্রতিদেয়ং ততন্মিম্নেবাহ্্যবিক্ষতম কে) ॥২ 

দ্বিতীয়েহহিচ দদৎ ক্রেতা মূল্যাৎ ব্রিংশাংশমাহরেৎ। 
দ্বিগুণং তু (খ) তৃতীয়েহহ্ি পরতঃ ক্রেতুরেব তত ॥৩ 

ক্রীত্বানুশয় নামক 
নবম ব্যবহারপদ্ধ। 

ক্রেতা বিক্রেয় বস্তু মুলা দিয়! ক্রয় করিবার পর 
যদি অসন্তোষ অনুভব করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই 

ক্রয়'জন্য যে অনুতাপ, তাহাকেই 'ত্রীত্বানুশয়' নামক 

বিবাদপদ বলিয়! জানিবে ।১ 

ক্রেতা মুল্য দ্বার] বিক্রেয় বস্তু ক্রয় করিয়া পরে যদি 

ক্রয় করা অনুচিত হইয়াছে'_ ইহা মনে করে, তাহা 

হইলে যেরূপ অবস্থায় সেই বস্ত ক্রয় করা হইয়াছিল, 

তাহা! ঠিক সেইরূপ অক্ষত অবস্থাতেই বিক্রেতাকে সেই 
দিবসে প্রত্যর্পণ করিবে ।২ 

আর যেস্থলে ক্রয়দিবসে উক্ত বস্ত প্রত্যর্পণ না 

করিয়া পরদিবমে তাহ। প্রত্যর্পণ করা হয়, সেইস্থলে 

বিক্রেতা গৃহীত মূল্য হইতে ত্রিংশাংশ বাদ দিয়া 
ক্রেতাকে অবশিষ্ট মুল্য দিবে এবং এ দ্রব্য ফেরত 
লইবে। যদি ছ্বিতীয়দিবসেও তাহা ফেরত না 

দেওয়া হয় এবং তৎপর দিবমে তাহা ফেরত দেওয়া 
হয়। তাহা হইলে বিক্রেতা গৃহীত মূল্য হইতে 
ত্রিংশাংশের দ্বিগুণ মুল্য লইয়া অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়! 
দিবে এবং বিক্রীত বস্তু ফেরত লইবে। তাহার পরে 
অর্থাত তৃতীয়দিবমে ফেরত না দিলে চতুর্থদিবস 

হইতে উহা ক্রেতারই হইবে ।৩ 

পাঠান্তর £__কে) বিক্রেতুঃ প্রতিদের়, তৎ তত্রৈবাহন্যবিক্ষতম্। 

ক্রেতা পণ্যং পরীক্ষেত প্রাক স্বয়ং গুণদোষতঃ | 

পরীক্ষ্যাভিমতং ক্রীতং বিক্রেতুর্ন ভবে পুনঃ ॥৪ 
ব্র্যহাদ্দোহাং পরীক্ষেত পথশহাদ্ বাহ্যামেব তু । 

মণি-মুক্তা-প্রবালানাং সপ্তাহঃ স্তাৎ পরীক্ষণম্ (গ) ॥৫ 

দ্বিপদামধ মাস? স্তাৎ পুংসাং তদৃদ্ধিগুণং স্্িয়াঃ ॥ 
দশাহঃ সর্ববীজানামেকাহো লোহবাসসাম্ (ঘ) ॥৬ 

ক্রেতা বিক্রেয় বস্তুর দোষ বা গুণ ক্রয় করিবার 

পূর্বেই পরীক্ষা করিবে। ক্রেতা এরূপে পরীক্ষা 
করিয়া স্বীয় মনোমত যে বস্তু ক্রয় করিবে, সেই বস্তু 

আর বিক্রেতার হইবে না অর্থাৎ তাহা আর ফেরত 

হইবে না।8 

দোহনযোগ্য গো"মহিযাদি বস্তর পরীক্ষা 

তিনদিন পধ্যস্ত হইবে। এইরূপ ভারবাহী অশ্াদির 

পাঁচদিন ও মণি-মুক্তা-প্রবালাদি রত্বের পরীক্ষা-কাল 

সপ্তাহব্যাপী হইবে। ক্রৌতদাসাদি পুরুষের পরীক্ষা 
কাল পঞ্চদশদিন (১৫দিন) ক্রীতদাপী প্রভৃতি 

স্ত্রীলোকের পরীক্ষাকাল একমাস, সমস্ত বীজের 

পরীক্ষাকাল দশদিন এবং তৈজস অর্থাৎ ধাতবাদি 

দ্রব্য ও বস্্রের পরীক্ষাকাল একদিন হইবে 1৫-৬ 

যে বন্ধু অপরকর্তৃক পরিহিত হইয়াছে বা তাহার 

সৌন্দর্য নষ্ট হইয়াছে ও মলিন -হইয়াছে--এই প্রকার 
দোষযুক্ত দেখিয়াঁও ক্রেতা যদি সেই বন্ধু ক্রয় করিয়া 

থাকে, তাহা হইলে উহা আর বিক্রেতার হইবে না 

অর্থাৎ উহ1 ফেরত দেওয়া চলিবে না।৭ 

নূতন বন্ধ ক্রয় করিবার পর যদি উহাকে একবার 

(খ) দ্বিগুণং তৎ--। 

(গ) মুক্তা-বজ্জ-প্রবালানাং সপ্তাহং স্যাৎ পরীক্ষণম্। 

ঘে) দর্ভাছং লর্ববীজানামেকাহৎ লোহবালসাম্। 



নারদ-স্মৃতিঃ 

পরিভূক্তঞ্চ যদ্বাসঃ ক্রিম্নরূপং মলীমসমূ। 
সদদোষমপি তত্ক্রীতং (ক) বিক্রেতুর্ন ভবে পুনঃ ॥৭ 
মূল্যাউভাগো হীয়েত সকৃদ্ধৌতন্ত বাসসঃ | 
ছবিঃ পাদস্ত্িন্তিভাগস্ত চতুঃকৃত্বোহধমেব চ ॥৮ 
অর্ধক্ষয়াত পরতঃ পাদাংশাপচয়ঃ ক্রমাহ 
যাব ক্ষীণদশং জীর্ণং জীর্নস্তানিয়মঃ ক্ষয়ে ॥৯ 
লোহানামপি সর্বেষাং হেতৃরগ্িক্রিয়াবিধো । 
ক্ষয়ঃ সংক্কিয়মাণানাং তেষাং দৃষ্টোহগ্রিসংক্রমাণ ॥১০ 
স্থব্ণস্থ ক্ষয়! নাস্তি রাজতে দ্বিপলং শতমু। 
শতমষ্টপলং জ্ঞেয়ং ক্ষয়্ত ত্রপু-সীদয়োঃ (খ) ॥১১ 
তারে পঞ্চপলং বিদ্যাদ্ বিকার যে চ তন্ময়াঃ। 
তন্ধাতুনামনেকত্বাদয়লোহনিয়মঃ ক্ষয়ে (গ) ॥১২ 

ধৌত করিয়া ফেরত দেওয়া হয়, তাহা হইলে 

ক্রেতা যে মুল্যে ক্রয় করিয়াছিল, এইস্থলে তাহার 
অষ্টমাংশ কম পাইবে । এইরূপ দুইবার ধৌত করিয়! 
ফেরত দিলে একচতুর্থাংশ ও তিনবার ধৌত করিয়া 
ফেরত দিলে একতৃতীয়াংশ কম পাইবে। আর 

চারবার ধৌত করিয়া ফেরত দিলে অর্ধমূল্য ফেরত 
হইবে। এইরূপে প্রত্যর্পণীয় মূল্যের অর্ক্ষিয় হইবার 

পরে বস্তের দশা অর্থাৎ আচল ছিন্ন হওয়! পর্য্যস্ত এ 

অর্ধেকের পাদ অর্থাৎ সিকি হিসাবে মুলোর হাস 
হইবে। শানে পরিভুক্ত জীর্ণবন্গ্ের প্রত্যর্প ণীয় মূল্যের 
ক্ষয়বিষয়ে কোন বিধি উল্লিখিত হয় নাই 1৮-৯ 

সর্ববিধ ধাতুর ক্ষয়বিধান অগ্রিক্রিয়া হইতে হয় বলিয়া 
জাঁনিবে। কারণ, ধাতুময়-দ্রব্যকে ফঞ্স্কার করিবার 
জন্য যখন অগ্রিতে দেওয়া হয়, তখনই অগ্নি- 
সংযোগ হেতু সকল ধাতুময়-দ্রব্যের ক্ষয় দেখা যায়। 

অগ্লিতে উত্তপ্ত করিলে স্বর্ণের ক্ষয় হয় না। অগ্নির 

তাপে শতপল-পরিমিত রজতের দুইপল ক্ষয় হয়, এইরূপ 

শতপল-পরিমিত রাং ও সীসকের অফ্টপল ক্ষয় হয় এবং 
শতপল-পরিমিত তার পঞ্চপল ক্ষয় হয়। এ সকল 
ধাতুর মিশ্রুণে যে নানাবিধ মিশ্রধাতু আছে, বন্ছাত্বের জন্য 
তাহার ক্ষয়বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই ।১০-১২ 
শান্ত সুত্র-সন্থন্ধে যে সংস্কীরবিধি উক্ত আছে, 

পাঠীস্তরঃ--(ধ) সদোঁষমপি বিক্রীতং__- 
(খ) ক্ষয় ল্যাৎ ভরপু-সীসয়োঃ | 

তাস্তবস্য চ সংস্কারে হ্ষয়-বৃদ্ধী উদাহৃতে । 
সূত্র কার্পাসিকোর্ণানাং বৃদ্ধিদ্'শপলং শতম্ (ঘ) ॥১৩ 
স্থুল-সুত্রেবতাং তেষাং ডে) মধ্যানাং পঞ্চকং শতমূ। 
ব্রিপলং তু স্থসূন্ষমাণামেষ৷ বৃদ্ধিরুদাহৃতা৷ (5) ॥১৪ 

ব্রিংশাংশো! রোমবদ্ধস্থা (ছ) ক্ষয়ঃ কর্মকৃতস্ত তু। 

কৌশেয়বন্কলানাং তু সৈব বৃদ্ধির্ন চ ক্ষয়ঃ (জ) ॥১৫ 
ক্রীত্বা নানুশয়ং কুর্ধ্যাদ্ বণিক পণ্যবিচক্ষণঃ। 
রদ্ধি-ক্ষয় তু জানীয়াৎ (ঝ) পণ্যানামাগমং তথা ॥১৬ 
ইতি নারদ-স্মৃতৌ দ্বাদশাধ্যায়ে ক্রীত্বানুশয়ে। 

নাম নবযং ব্যবহারপদ্য্ ॥ 

তাহাতে ক্ষয় ও বৃদ্ধি উভয়ই কথিত আছে। যথা 

শতপল-পরিমিত কার্পাস-সূত্র এবং মেষলোম-সূত্র সংস্কার 
করিলে দশপল বৃদ্ধিপ্রীপ্ত হয়। এই যে শতপল-পরিমিত 

কাপাস-সূত্র ও মেষলোম-সুত্রের দশপল বৃদ্ধি হয় বলা 

হইল, উহা স্কুলসূত্র অর্থাৎ মোটা সৃতা সম্বন্ধে জীনিবে। 
কিন্ত মধ্যমসূত্রের শতপলে পাঁচপল এবং অতিসৃন্ষম- 
সূত্রের শতপলে তিনপল মাত্র বুদ্ধি হইবে-_ইহাই হইল 
সুত্র-সন্বন্ধে বুদ্ধির নিয়ম ।১৩-১৪ 

রোম দ্বারা আবৃত কোন কাধ্যের জন্য প্রস্তত দ্রব্যের 

শতপলের ত্রিংশাংশ (৩০ ভাগ) ক্ষয়প্রীপ্ত হয়। গুটিসূত্র- 
নিশিত বস্ত্রের এবং বৃক্ষত্বক অর্থাৎ গাছের ছাঁলের দ্বারা 
নিমিত বন্্রের তিংশাংশ (৩০ভাগ ) বৃদ্ধি হয়-ক্ষয় হয় 

না। অতএব বিক্রেয়-বস্তবিষয়ে জ্ঞানবান্ বণিক কোন 

বস্ত ক্রয় করিয়া অনুতাপ করিবে না। অসাবধানতাবশতঃ 

ক্রয়কালে কোন বিপধ্যয় ঘটিলে কখনও লাভ কখনও 

বা ক্ষতি হইয়া থাকে এবং বিক্রেয়-বস্তর এরূপেই আগম 

হয় বলিয়া জাঁনিবে ।১৫-১৬ 

ওষ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরগ্ুন কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘকৃত- 
বঙ্গভাষামুবাদ সহিত নারদ-স্মৃতির ছাদশাধ্যায়ে 

ক্রীত্বান্মশয়নীমক নবম ব্যবহীরপদ সমাপ্ত । 

(গ) তদ্ধেতুনামনেকত্বাদর়সোহনিয়মঃ ক্য়ে। 

(ঘ) মন্ত্র কার্পাসিকোর্ণানাৎ বৃদ্ধিশিপলং শতে। 

(ও) ছুল-স্ত্রবতানেষাং-_ চে) ত্রিপলং তু সুকজ্মাণামস্ত:ক্ষয় উদ হতঃ। 

(ছ) ত্িংশাংশো রোম বিদ্ধস্য-- | 
(জ) নৈ্ৈ বৃদ্ির্ন চ ক্ষয়ং। 

(ঝ) ক্ষয়-বুদ্ধী চ আনীর়াৎ-- | 



নয়োদশঃ অধ্যায় 

অথ সময়স্তানপাকর্ম নাম দশমং বিবাদপদম্ 
পাষণ্ডি কে)-নৈগমাদীনাং স্থিতিঃ সময় উচ্যতে | 
সময়স্তানপাকর্ম তদ্বিবাদপদং স্মৃতম্ ॥১ 

পাষণ্ডি (খ)-নৈগম-শ্রেণী-পুগ-ব্রাত-গণাদিষু | 

ংরক্ষে্ড সময়ং রাজা ছুর্গে জনপদে তথা ॥২ 

যো ধর্মঃ কর্ম যচ্চৈষামুপস্থানবিধিশ্চ যঃ। 
যচ্ৈষাং বৃত্ত,যপাদানমনুমন্যেত ততথা ॥৩ 
নানুকুলঞ্চ (গ) চ যদ্রাজা প্রকৃত্যবমতঞ্চ ঘহ (ঘ)। 

বাধকঞ্চ যদর্থানাং তত্তেভ্যো৷ বিনিবর্তয়েৎ ॥৪ 

দশম ব্যবহারপদ্র 

সময়ের অনপাকর্ম। 
পাষণ্ী অর্থাৎ যাহারা বেদবহিভূতি আচরণকারী 

ও নৈগমাঁদি অর্থাৎ বিভিন্নপ্রকাঁর পুরবাঁসিসমূহ 

যেরূপ ধর্মরূপে ব্যবহার সৃষ্টি করিয়া চলে, তাঁহাকে 
সময় অর্থা স্থিতি বলিয়। জাঁনিবে। সেই ব্যবহারিক 

ধর্মের উল্লপ্বনই হইল “সময়ের অনপাকর্ষ' নামক বিবাঁদ- 

পদ। পাঁষণ্তী, নৈগম, ভ্ররণী-_-শিল্লোপজীবিগণ, পুগ-_ 

বণিক্সম্প্রদায়, ত্রাত-_বিভিন্ন অগ্ত্রধারিগণ, গণ-_ ব্রাহ্ষণ- 

সমূহ, এইস্থানে মুলে আদিপদের দ্বারা সঙুঘার্দিকে 
বুঝায়, যথা, সঙ্ঘ-জৈন এবং বৌদ্ধগণ, গুল চণ্ডাল 
ও শ্বপচাদিগণ ইত্যাদি প্রজাবর্গের যাহার যেরূপ 
আচার প্রবর্তিত আছে, রাজ। দুগমস্থানে এবং জনপদে 
সর্বত্র তাহা রক্ষা করিবেন। (এইস্থলে “পাষন্তী' 
'নৈগম” প্রভৃতি পরিভাষাগুলির অর্থ দণগুবিবেকধূত 
কাত্যায়ন-বচনে দেখা যায়, যথা 

“নানা পৌরসমূহস্ত নৈগমঃ পরিকীতিতঃ। 
নানাযুধভূতো ব্রীতাঃ সমেতাঃ পরিকীতিতাঃ॥ 
সমূহো বণিগাদীনাং পুগঃ সম্পরিকীতিতঃ। 
প্ররজাবমসিতা যে তু পীষগ্ডাস্ত উদাহৃতাঃ ॥ 
ব্রা্মণীনাং সমুহস্তব গণঃ সম্পরিকণতিতঃ। 
শিল্লোপজীবিনো যে চ শ্রেণয়ঃ পরিকীন্তিতাঃ ॥ 
অরতাং সৌগতাঁদীনাং সমুহঃ সঙ্ঘ উচ্যতে । 
চণ্ডাল-শখপচাঁদীনাং সমূহে! গুলা উচ্যতে ॥ 

পাঠীত্তর £_কে) পাষও-_ খে) পাষও__ 
(গ) প্রতিকূলঞ্চ যদ রাজঃ- (ঘ) পুথক্ সংঘাতকরণমহিতে-_ 
($1 পরম্পরোপতাপঞ্চ_ (চ) পৃথগ, গণান্ যে বিভিন্দুত্তে-_। 

মিথ; সংঘাতকরণমহিতং (ঘ) শস্ত্রধারণমূ। 

পরস্পরোপ্ঘাতঞ্চ (উ) তেষাং রাজ! ন মর্ষয়ে ॥৫ 

পৃথগ. গণাংশ্চ যে ভিন্দ্যুস্তে চ) বিনেয়া বিশেষতঃ 
আবহেযুর্ভয়ং ঘোরং ব্যাধিবন্তে হ্থ্যপেক্ষিতাঃ ॥৬ 

দোষব করণং বহু স্যাদনান্নায় প্রকল্লিতম্ । 

প্ররৃত্তমপি তদ্ রাজা শ্রেয়ক্কামো৷ নিবতয়েৎ ॥৭ 

ইতি নারদশ্যুতৌ ত্রয়োদশাধ্যায়ে সময়স্তানপাকর্ম- 

নাম দশমং বিবাদপদম্। 

গণ-পাষণ্ড-পৃগাশ্চ ব্রাতাশ্চ শ্রেণয়ন্তথা। 
সমূহম্থাশ্চ যে চাচ্ছে বর্গাধ্যান্তে বৃহস্পাতিঃ॥” 
ইতি দণ্ুবিবেকধৃত-কাঁত্যায়ম-বচনম্। ) 

এ সকল প্রজাবগের যে ধর্ম বা যেধর্ম শান্ছে নিদিষ্ট 
আছে, উপাসনার নিয়ম যাহ] কথিত আছে এবং ইহাদের 
জীবিকার উপীঁয়রূপে যাহা অবলম্বনীয় বলিয়া প্রচলিত 
আছে, রাজা সেইসকল সেইরূপই অন্থুমোৌদন করিবেন ।১-৩ 

রাজা যাহা রাজ্যের কিংবা নিজের প্রতিকূল বলিয়া 
জানিতে পারিবেন এবং প্রজীবর্গের যাহা অনভিপ্রেত 
অথবা যাহা নিজের প্রয়োজন-সাঁধনের বাঁধাম্বরূপ বলিয়া 
বুঝিতে পারিবেন, সেই সমন্ত ব্যবহার হইতে 
তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন । প্রজাবর্গের গুপুভাবে 
বিরুদ্ধদল সংগঠন, অহিতকর অস্ধারণ ও পরস্পর বিরোধ 
তিনি কখনও সহা করিবেন ন118-৫ 

যে বাক্তিগণ পৃথক পুথক্ দলের মধ্যে বিভেদ সি 
করিবে, রাজা, তাহাদিগকে বিশেষভাবে দগু-প্রদান 

করিবেন। কারণ, প্রথম অবস্থায় উপেক্ষিত হইলে তাহারা 

ব্যাধির ম্যায় অত্যন্ত ভয়ের হেতু হইয়া ঈীড়ায়। শাস্ত্রে 

যাহা কথিত হয় নাই, প্রঙ্জাগণ নিজেরাই যদি তাহা 

অর্থাৎ দুষ্টকর্ণ কল্পনা করিয়া (যেমন--রাঁজপথ জন- 

সাধারণের, তাহাতে সকলের অধিকার, অতএব আমর] 

যথেচ্ছভাবে দৌড়াইয়া বেড়াঁইব ; বেশ্যা লইয়া সমাজে 
বাস করিব ইত্যাদি ) প্রচলন করিয়া থাকে, তাহা হইলে 
কল্যাণকামী রাজ] তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন ।৭ 

ওক্কারনীথসেবক-ভ্রীরামরগ্নকাব্য-ব্যাকরণতী্ঘকৃত-বজ 
ভাঁষানুবাদসহিত নারদ-স্মৃতির ত্রয়োদশাধ্যায়ে 

সময়ের অনপাকর্মনামক দশম ব্যবহারপদ সমাপ্ত । 



মশা - শিস পন 

চতরদদশঃ অধ্যায়ঃ 

অথ কেত্রজ বিবাদে নামৈকাদশং বিবাদপদ্ম, 
সেতু-কেদার-মর্যাদা-বিরুষ্টাকৃষ্টনিশ্চয়ে (ক)। অভিজ্ঞাতৈশ্চ (5) বল্ীকস্থলনিম্বোন্সতাদিভিঃ | 

কষেত্রাপিকারো যন্ত হ্তাদ বিবাদ; ক্ষেত্রজস্ত সঃ (খ)॥১ কেদারারাম মার্গৈশ্চ (ছ) পুরাপৈঃ সেতৃভিস্তথা ॥৫ 

ক্ষেত্র-সীমাবিবাদেষু (গ) সাঁমস্তেভ্যো বিনিশ্চয়ঃ। নিম্নগাপন্ৃতোৎস্যষ্ট-নষ্টচিহ্ছাস্তর ভূমিযু। 

নগর-গ্রাম-গণিনো যে চ বৃদ্ধতমা নরাঃ ॥২ তশুপ্রদেশানুমানাচ্চ প্রমাণৈভেণগদর্শ নৈঃ ॥৬ 

গ্রামসীমান্্র চ বহির্ষে স্থ্যস্তৎকৃষিজীবিনঃ | অথ চেদনৃতং ব্রয়ঃ সামস্তাস্তদ্ বিনিশ্চয়ে (জ)া 

গোপ-শাকুনিক-ব্যাধা যে চান্যে বনজীবিনঃ (ঘ) ॥৩ 

সমুন্নয়ে স্তে সীমাং লক্ষণৈরুপলক্ষিতামূ। 
তুষাঙ্গারব পালৈশ্চ কূপৈরায়তনৈদ্র মৈঃ (উ)॥8 

ক্ষেত্রজ বিবাদ নামক একাদশ ব্যবহারপদ 
সেতৃ-_জলপ্রবাহের রোধকারী আইল, কেদার_ 

কর্ষণযোগ্য ভূমি, মর্ধ্যাদা_-সীমা, বিকৃষ্ট--চাষ করা 
ভূমি ও অকৃষ্ট-যে ভূমিতে চাষ করা হয় নাই সেই 

ভূমি-এই সকল বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা 
নির্ণয় করিবার জন্য ক্ষেত্রবিষয়ে অধিকারনিষ্পাদক যে 

বিবাদ হয়, তাহাকে “ক্ষেত্রজ বিবাদ' বলিয়া জানিবে ।১ 

ক্ষেত্রবিষয়ে কিংবা ভূমির সীমাবিষয়ে বিবাদ 

উপস্থিত হইলে এঁ সকল ভূমির পার্থববর্তা সাঁমস্তগণের 
নিকট হইতে তাহার নির্য় হইবে। নগর কিংবা 

গ্রামের শ্রেষ্টব্যক্তিগণ, প্রাচীনতম ব্যক্তিগণ, গ্রীমের 
সীমান্তে অথবা তাহার বহির্দেশে যে সকল কৃষিজীবিগণ 

থাকে তাহারা, গোচারণকারী গোপগণ, পক্ষী ও 

মগ-শুকরাঁদি শিকার করিবার জন্য যাহারা গ্রামাস্তে 
বিচরণ করিয়া থাকে-_দেই ব্যাধগণ কিংবা যাহারা এ 

বন আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ করে--তাহারা 

সীমান্তনির্দেশের জদ্য সীমাস্থানে তৃষ, কয়লা, খোলা 
অর্থাৎ খাবরা, কৃপ, আয়তন অর্থাৎ ভূমির মাপ এবং 

পাঠাস্তর £- কে) বিকৃষ্াকষ্টনিশ্চয়ঃ | 
(খ) ক্ষেত্রাধিকাঁর! বত্র স্যুধিবাদঃ ক্ষেত্রজঃ স তু। 

(গ) ক্ষেত্র-সীমাধিরোধে তু. (ঘ) যেচান্তে বনগোচরাঃ | 

(উ) তূষাল্গার-কপালানাং কুস্তৈরায়তনৈক্র মৈঃ 

সর্বে পৃথক্ পৃথগ্রণ্যা রাঁজ্ঞা মধ্যমদাহসম্ ॥৭ 

গণবুদ্ধাদয়স্তন্যে দণ্ড দাপ্য।ই পৃথক পৃথক (ঝ)। 
বিনেয়াঃ প্রথমেন স্ত্যঃ লাহসেনানৃতে স্থিতাঃ ॥৮ 

বৃক্ষাদি দ্বারা চিহ্মিত করিয়া সীমান্ত নির্দেশ করিবে । 

পর্চিহ্িত বলীক অর্থাৎ উইটিবি, স্থানের নীচতা 
কিংবা উচ্যতা দ্বারা ভূমি, ক্ষেত্র, উপবন, পথ কিংবা 

পূর্বশ্থিরীকৃত জলপ্রবাহরোধকারী আইল (দ্বারা সীমাস্থান 
নিশ্চয় করিতে হইবে ।২-৫ 

যেস্থানে নদীর জলন্োতে জমির সীমা ভাঙ্গিয়া 

লুপ্ত হইয়াছে, কিংবা জলশোৌত হ্রীসপ্রাপ্ত হওয়ীর পর এ 

জমির পরিমাণ বধধিত হইয়া গিয়াছে, সেইম্থানে তাদৃশ 

জমির পরিমাণ অনুমান করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে 

ও দলিলাদি প্রমাণবলে কিংবা তাহা না থাকিলে 

ভোগদখল দ্বারা পুননির্ধারণ করিতে হইবে ৬ 
যদি সমীপবর্তী ভূমির মালিকগণ মিথ্যাকথ। 

বলিয়া থাঁকে, তাহ! হইলে বাঁজা তাহাদিগকে 

পৃথক পুথগভাঁবে মধ্যমসাহম অর্থাৎ সামর্থযানুসারে 

১০০ পণ হইতে ৫০০ পণ পধ্যস্ত দণ্ডবিধান করিবেম। 

আর উক্ত ভূমিরমালিক ব্যতীত অন্য বয়োবুদ্ধব্যক্তিগণ 

যদি এঁ বিষয়ে মিথ্যাকথ! বলে, তাহা হইলে রাজা 
তাহাদিগ্রকেও পুথক্ পৃথগভাবে উত্তম-সাহুস অর্থা 
১০০৯ পণ দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন ।৭-৮ 

অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি হইলেও কর্মে নিযুক্ত 
ওহ, রর তাস মর 

(চ) অভিজ্ঞানৈশ্চ 

দে) --বিনিরয়ে 

ছে) কেদারাগার মার্গৈশ্চ 
ঝে) --্বগুগত্যাঃ পৃথব্ পৃথক । 



৬৬ 

নৈকঃ সমুন্নয়ে সীমাং নরঃ প্রত্যযবানপি। 
গুরুত্বাদস্য কাধ্যস্ত ক্রিয়ৈষ! বন্ুষু স্থিত (ক) ॥৯ 

একশ্চেছুম্নয়ে সীমাং সোপবাসঃ সমাহিতঃ (খ)। 

রক্তমাল্যান্বরধরঃ ক্ষিতিমারোপ্য মুধনি ॥১০ 

যদি চ নস্থ্যজ্ঞাতার? (গ) সীমায়াশ্চ ন লক্ষণম্। 
তদা রাজা দ্ধয়োঃ সীমাযুন্নয়েদিষ্টতঃ ন্বয়মূ (ঘ) ॥১১ 

এতেনৈব (ও) গুহোগ্ভান-নিপানায়তনাদিযু। 
বিবাদবিধিরাখ্যাতস্তথ। গ্রামান্তরেষু চ ॥৯২ 

সীমামধ্যে তু জাতানাং বৃক্ষাণাং ক্ষেত্রয়োদ্বয়োঃ। 

ফলপুষ্পঞ্চ সামান্যং ক্ষেত্রস্বামিফু নিদিশেশ ॥১৩ 

হইয়া একক কখনও সীমাচিহ্ন নিশ্চয় করিবে না। 
কারণ, এই সীমীনির্ধারণকর্ণ অতিশয় গুরুত্বপণ 
বলিয়া ব্ব্যক্তির উপরই ভার থাক উচিত। কিন্তু 

যদি একব্যক্তিই সীমানির্ধারণ করে, তবে সেই ব্যক্তি 

উপবাসী থাকিয়া রক্তবর্ণবন্ত্র পরিধান ও রক্তবর্ণ 
পুষ্পমাল্য ধারণ করত মৃত্তিকা মস্তকে স্থাপন করিয়া 
একা গ্রচিত্তে সীমানির্ধারণ করিবে ।৯-১০ 

যে সীম। জানে এমন কোন ব্যক্তি যদি না থাকে 

কিংবা সেই সীমার কোন চিহ্ন না থাকে, তবে রাজা 

স্বয়ং ইচ্ছামুসারে অথবা উভয়ের হিত বিবেচনা করিয়া 
সীমা-নিধ্ধরণ করিয়া দিবেন |১১ 

এই যে সীমানির্ধারণবিধি উক্ত হইল, তাহাদ্বারা গৃহ, 
উপবন, নিপান অর্থাৎ পানীয়শ।লা, দেবাঁয়তনাদি ও 

গ্রামীস্তরের সীমাবিষয়ে বিবাদ বিধি কথিত হইল ।১২ 

দুইক্ষেত্রের সীমার মধ্যে যদি কোন বৃক্ষ উৎপন্ন 

হয়, তাহা হইলে এঁ উভয়ক্ষেত্রের মালিকগণই সেই 

বৃক্ষের ফল ও পুষ্পাদদির সাধারণভাবে মালিক হইবে 
--রাজা ইহাই নির্দেশ দিবেন 1১৩ 

কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উৎপন্ন বৃক্ষের শাখা যদি 

অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া পড়ে অর্থাৎ লম্বা 

পাঠাস্তর ই কে) ক্রিযৈষ। বহুষু স্থৃতা। (খ) সোপবাসঃ সমুননয়েৎ। 
(গ) যদাত্র ন স্থাজ্ঞীতারঃ-_ | 
ঘে) ততো রাজ ছয়োঃ সীমামুদ্ধরে দিষ্টতঃ শ্বয়ম। 
ডে) অনেনৈব--। 

আধ্য'শাস্্ 

অন্যক্ষেত্রোপজাতানাং শাখান্তন্যাত্র সংস্থিতাঃ। 
স্বামিনস্ত! বিজানীয়াদন্ক্ষেত্রেবিনির্গতাঃ ॥১৪ 
অবস্করস্থল-শ্বত্রমারস্তন্দনিকাদিভিঃ | 
চতুষ্পথ-স্রস্থান-রথ্যা-মার্গান্স রোধয়েৎ (5) ॥১৫ 

রোধয়ন্তি তু ষে মোহাদ্ বলাদ্ বাপি কথঞ্চন। 
দণ্ডয়েভাদৃশান্ রাজ সাহদেনোত্তমেন চ ॥১৬ 

পরক্ষেত্রস্ত মধ্যে তু সেতুর্ন প্রতিষিধ্যতে। 
মহাগুণোহল্সবাধশ্চ (ছ) বৃদ্ধিরিষ্টা ক্ষয়ে সতি ॥১৭ 

সেতুস্ত দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ খেয়ে বধ্যস্তথৈব চ। 
তোয়প্রবর্ত না খেয়ে। বধ্যঃ স্তাতন্নিবর্তনাৎ (জ) ॥১৮ 

০ পপসপী সীট পা 4০০ সপ পা স্পিস্পিপিট্স পত জঙ্গি শ্প্প 

উক্ত শাখাগুলি অন্য ক্ষেত্রস্বামীর হইবে ।১৪ 

বিষ্টাত্যাগের শ্থান, বেদী, গর্ত, জলনিক্কীশন-মা্গ 
ও েঁচ প্রভৃতি দ্বারা চতুষ্পথ অর্থাৎ চৌমাথারান্তা, 
প্রশস্তপথ, দেবস্থান, রাজপথ ও সাধারণ পথকে রোধ 

করিবে ন1।১৫ 

যাহার! স্বীয় ত্ার্থসাদ্ধর জন্য মৌহপ্রযুক্ত অর্থাৎ 

কর্তব্যচ্যুত হুইয়া কিংবা বলপ্রাদর্শন করিয়া এ সকল 
কাধ্য করে, রাঁজা সেই সকল ব্যক্তিগণকে উত্তম-সাঁহস 

দগুদাঁন করিবেন ।১৬ 

অপরের ক্ষেত্রমধ্যে জলক্মোত-নিবারক সেতু অর্থাৎ 
আইল দেওয়া নিষিদ্ধ নহে। কারণ, তাহাতে 

অপরের সামান্য ক্ষতি হইলেও উপকারই অধিক সাধিত 

হয়। এস্থলেই ক্ষয় অপেক্ষা বৃদ্ধি হইবার অভিগ্রায়ে 

আইল দেওয়া! হইয়াছে বলিয়! জানিবে ।১৭ 

সেতু দ্বিবিধ খননসাধ্য ও বন্ধনসাধ্য। শন্যের 

উপযোগী জল আনয়নের জন্য বা শশ্যারক্ষার জন্য যে 

সেতু অর্থাৎ আইল খনন করিতে হয়, তাহাকে “েয়' 

সেতু ঝলিয়! জানিবে। আর প্রয়োজনীয় জল যাহাতে 

নির্গত হইয়া চলিয়া না যায়_ এইজন্য যে বাঁধ দেওয়া 

হয়-_তাহীকে 'বদ্ধ্য' সেতু বলিয়৷ জানিবে।১৮ 

(5) নদৃষয়েৎ। (ছ) মহাগুণোহল্স দোষে 
জে) --খন্ঠে। বধাঃ স্যাদ্ বিনিবর্তনে 



মারদ-স্মৃতিঃ 

শান্তরেণোদকং শস্তং নশ্যেদভ্যুদকেন তু । 

য এবানুদকে দোষঃ স এবাভ্যুদকে স্মৃতঃ (ক) ॥১৯ 

ুর্বপ্রবর্তযু্সঙ্গমমপৃষ্ট। স্বামিনং তু যঃ। 
সেতুং প্রবর্তয়ে কশ্চিম্ন ন তৎফলভাগ. ভবে ॥২০ 
সৃতে তু স্বামিনি পুনস্তদ্বংশ্টে চাপি মানবে | 

রাজানমামন্ত্্য ততঃ প্রকুর্্যাৎ সেতুকর্ম তত ॥২১ 

অতোহন্যথা রেশভাক্ স্যান্মগ-ব্যাধানুদর্শনাৎ (খ)। 

ইমবস্তস্ত নশ্যান্তি যো বিদ্ধমনুবিধ্যতি ॥২২ 
অশক্তপ্রেতনষটেঁষু ক্ষেত্রিকেম্বনিবারিতঃ | 
ক্ষেত্রং চেদ্ বিকৃষেৎ কশ্চিদস্মবীত স তৎফলম্ ॥২৩ 

জল না হইলে শশ্য হয় না আর অধিক জলে 

শস্য নষ্ট হয়। 

অতিশয় জলেও সেই দোষ আছে বলিয়া জানিবে ।১৯ 
পূর্বে জল আনয়ন বা অধিক জল নির্গমনের যে পথ 

ছিল, তাহ! যদি নষ্ট হইয়া যাঁয় এবং ক্ষেত্রত্বাধীকে 
না বলিয়া তাহার ক্ষেত্রে অন্য কোন ব্যক্তি দি 

সেই পথ অর্থাত সেতু প্রস্তুত করে, তাহা হইলে সে এ 

সেতু করার জন্য কোন স্লবিধা পাইবে না ।২০ 
ভৃম্বামীর যদি মৃত্যু হয়ঃ তবে তাহার বংশধরগণ 

রাজার অন্রমতি গ্রহণ করিয়া পুনরায় সেই সেতুর 
কাধ্য করিবে ।২১ 

ব্যাধ যেমন বাণবিদ্ধ মুগকে পুনরায় বিদ্ধ করিলে 

তাহার বাণ নষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ এই বিধির 
অন্থথ! করিলে কেবল ক্লেশভোগই হইয়া থাঁকে। 

মুগ এবং ব্যাধের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই বুঝা যায়।২২ 
ক্ষেত্রত্বামী অসমর্থ, মৃত কিংবা বিদেশগত হইলে 

মন্ক কোন ব্যক্তি কর্তক নিবারিত না হইয়া কেহ 
যদি তাহার ক্ষেত্রকর্ষণাদি করে, তাহা হইলে কর্ষণাঁদি 

জন্য উৎপন্ন শশ্য কর্ষক-ব্যক্তি ভোগ করিবে। ( এইম্থলে 
জ্ঞাতব্য এই যে, কৃষক ৮ ভাগের ৭ ভাগ পাইবে 
আর ক্ষেবত্রস্বামী কেবল অফ্টমভাগরূপ ১ ভাগ পাইবে। 

পাঠীস্তর £__ কে) বাঁবানভুঘকে দোস্তাবনত্যু্কে স্বতঃ। 
থে) মৃগ-ব্যাধানুদর্শাৎ। 

৮৭ 

বিকৃষ্যমাণে ক্ষেত্রে চে ক্ষেত্রিকঃ পুনরাব্রজেৎ । 
খিলোপচারং তৎ সর্বং দত্বা স্ক্ষেত্রমাপ্ুয়াত ॥২৪ 

তদষ্টভাগোপচয়াদ্ যাবৎ সপ্ত গতাঃ সমাঃ। 
ংপ্রাপ্তে তষ্টমে বর্ষে ভূক্তং ক্ষেত্রং লভেত সঃ ॥২৫ 
ংবসরেণার্ধখিলং খিলং তদ্ বুসরৈস্ত্রিভিঃ। 

পঞ্চবর্ধাবসন্নং তু স্যাৎ ক্ষেত্রমটবীলমমূ ॥২৬ 

ক্ষেত্রং ত্রিপুরুষং যণ্ স্যাদ্ গৃহং বা স্যাৎ ক্রমাগতমৃ। 
রাজপ্রসাদাদন্যাত্র ন তদ্ভোগঃ পরং নয়েৎ ॥২৭ 

উৎক্রম্য তু বৃতং যত্র শস্যঘাতো৷ গবাদিভিঃ | 
পালঃ শাদ্যে৷ ভবেত্ত্র ন চেচ্ছক্ত্যা নিবারয়ে(গ)॥২৮ 

কারণ ২৫ নং শ্লোকে যে বিভাগ-ব্যবস্থা আছে-_তাহা 
জল না হইলে যে দোষরেেখা যায়, সর্বত্র বুঝিতে হইবে )। যদি কর্ষণ করিবার সময় ক্ষেত্র 

স্বামী বং উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে কর্ষণকারীর 

সমস্ত ব্যয় দিয়া স্বীয়ক্ষেত্র পাইবে 1২৩২৪ 

কর্ষণকারীর সাতবগুসর পর্যন্ত আটভাগের একভাগ 
নষ্ট হয় অর্থাৎ কৃষক ক্ষেত্রস্বামীকে সাতবসর পর্যস্ত 

'আটভাগের একভাগ প্রদান করিয়া নিজে সাতভাগ 

গ্রহণ করিবে। আর আট বৎসর পূর্ণ হইলে কৃষক 
এতাবৎকাল পধ্যস্ত সেই ক্ষেত্র ভোগ করিতেছে বলিয়া 
তাহারই হইয়া যাইবে । (তখন সেই ক্ষেত্রে মালিক 
কৃষক হওয়ায় কোন ভাগব্যবস্থা হইবে না )।২৫ 

একবৎসর কোন ক্ষেত্র কৃষ্ট না হইয়৷ যদি পাঁড়য়া 

থাকে, তবে সেই ক্ষেতরকে অধখিল' বলিয়া! জানিবে। 

এইরূপ তিনবুসর পড়িয়া থাকিলে “খিল” সংজ্ঞা প্রাপ্ত 

হয়। আর পাঁচবশুসর পর্য্যস্ত পড়িয়া থাকিলে অবসাদ- 

গ্রস্ত হয় এবং তখন বনভূমিতুল্য হয় বলিয়া জানিবে।২৬ 

ষে ক্ষেত্র পর পর তিন্পুরুষ ধরিয়া কর্ষণাির দ্বারা 

দখলে থাকে এবং যে গুহ পিতৃপরম্পরাক্রমে প্রাঞ্ড, 
রাজার অনুগ্রহব্যতীত তাহাদের এ দখল অপরের 
হইতে দিবে না।২৭ 

যর্দি কোন ক্ষেত্রে বৃতি অর্থাৎ বেড় অতিক্রম 
৯ পস্পাসপযা শি শী 

(গ) পালে দণ্ডো ভবেৎ তত্র ল চেচ্ছক্তে! ন বারয়েখ। 



৮৮ আধ্/-শাস্্ী 

সমূলশন্তঘাতে (ক) তু ততস্বামী সমমাপুয়াৎ | 
বধেন পালো মুচ্যেত দণ্ডং স্বামিনি পাতয়েহ ॥২৯ 
গৌঃ প্রসৃতা দশাহঞ্চ মহোক্ষো বাজি-কুঞ্জরো খে)। 
নিবার্ধ্যাঃ স্ত্যুঃ প্রযত্তেন তেষাং স্বামী ন দণ্ডভাক্ ॥৩০ 

মাষং গাং দাপয়েন্দগ্ং দো যায মহিষীং তথ। | 
আজাবিকে সবতসে তু (গ)দণ্ুঃ স্যাদধ মাষকঃ ॥৩১ 

অনপ্ত। হস্তিনোহশ্বাশ্চ প্রজাপাল। হি তে মতাঃ | 

অদপ্যা। গণ্ডকী গৌশ্চ (ঘ) সৃতিকা বাভিপারিণী ॥৩২ 

করিয়া গবাদি পশু শম্ত নষ্ট করে এবং পশুপালক 

যদি তাহাদিগকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা ন৷ করে, তাহা 

হইলে পশুপাঁলক দগুনীয় হইবে ।২৮ 

যেস্থলে শশ্ত সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইবে, সেইস্থলে 

ক্ষেত্রস্বামী উক্ত ক্ষেত্র হইতে যাহ! পাইত, পশ্রস্বামীর 
নিকট হইতে তাহার তুল্য শশ্ত পাইবে, আর পালক 
অপরাধানুসারে তাড়িত হইয়া মুক্ত হইবে কিন্তু পশুস্বামী 
দণ্ডভাগী হইবে ।২৯ 

যেগরু দশদিন মাত্র প্রসব করিয়াছে সেই গরু, 

অত্যন্ত বলশালী বুধ, অশ্ব কিংবা হস্তী ক্ষেত্রে প্রবেশ 

করিলে বিশেষ যত্বের সহিত তাহাদিগকে নিবৃত্ত 

করিবে। এইম্থলে শহ্ত সম্পূর্ণরূপে নস্ট হইলেও 

পশুস্বামী দণ্ডভাগী হইবে না।১০ 

গরু যদি শশ্তক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শশ্ত নষ্ট 

করে, তাহা হইলে সেই গো-ন্সীমীর একমাষ নুবর্ণদণ্ড 

হইবে। এইরূপ মহিষী হইলে ছুইমাষ এবং ছাগ 

ব। মেষ হইলে অর্ধমাঁষ দণ্ড হইবে ।৩১ 

যঙ্দি হম্তভী এবং 'অন্ব শস্য নষ্ট করিয়া থাঁকে, 

তবে উহ্বার স্বামী দণ্ডার্হ হইবে না। কারণ, উহার! 

প্রজাপালনের শহায়ক। অন্য গ্রাম হইতে পলাইয়া 

আসিয়াছে- এইরূপ গরুর স্বামীও দগুনীয় হইবে না। 

পাঠাস্তর £_কে) সমুলশস্যনাশে তু--। 

থে) গৌঃ প্রহ্ুতা দশাহাচ্চ মহোক্ষাজাবি-কুপ্ররাঃ 

গে) অন্ধাবিকে চ বসে চ--। (ঘ) অদণ্ড! গভিণী গৌশ্চ-_ | 

নষ্টা ভগ্না চ লগ্রা চ বৃষভঃ কু তল্্ণঃ | 

প্রোক্জং তু চ্ছিন্ননালায়াং বসন্ত্যাং তু চতুগুণম্ ॥৩৩ 

অন্নানাং দ্বিগুণঃ প্রোক্তে। বদতাং তু চতুগ্ড ণঃ। 

প্রত্যক্ষচারকাণাং তু চৌরদগুঃ স্মৃতো নৃণাম্ ॥৩৪ 

যা নষ্টাঃ পালদোষেণ গাবঃ ক্ষেত্রং যদাপু়ুঃ (ও) | 

ন তত্র গোমিনাং দণ্ডঃ পালস্তং দণ্ুমর্তি (৮) ॥৩৫ 

রাজগ্রাহগৃহীতো বা বজ্জাশনিহতোহপি বা । 

অথ সর্পেণ দুষ্ট বা বৃক্ষাদ্ বা পতিতে! ভবে ॥৩৬ 

এইরূপ অনধিক দশদিনের প্রসূতা গাভী এবং 

অন্যবৃষান্থেষণপরা গাভীর স্বামীও দণগুনীয় হইবে 
না। নষ্ট অর্থাত হারাইয়া যাওয়। কিংবা গরুর পাঁল 

হইতে বিচ্যুত, ভগ্রপদাদি, উদ্ভানে প্রবেশহেতু 

লতাদির দ্বারা আবদ্ধ, পঙ্কাদিতে নিমগ্ন ও চিহ্িত 

অর্থাৎ বৃষোৎসর্গাদি কার্যে চক্র-ত্রিশূলীদি অঙ্কিত বুষ 

দণ্ডনীয় হইবে না। কিন্তু যে গরু নাসারজ্জু ছিড়িয়া 
বাগানে দীর্ঘকাল অবস্থান করে, তাহাদের পালকের 

চতুগ্ুণ দণ্ড হইবে ।৩২-৩৩ 
ষেগরু ক্ষেত্রে প্রবেশপূর্বক শস্য নষ্ট না করিয়া 

উপবিক্ট থাঁকে, তাহার পালকের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে, 

আর সেইস্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিলে (অধিক শশ্য 
নষ্ট করিলে) পালকের চতুগ্ডণ দণ্ড হইবে। কিন্ত 
যেস্থলে পালকদিগের বর্তমানে উহার! শশ্তক্ষে্ে 

প্রবেশপূর্বক শস্য নষ্ট করে এবং তথায় অবস্থান 
করে, সেইস্থলে পালকদিগের চৌরদণ্ড শাক 
সম্মত 1৩৪ 

যেস্থছলে পালকের অনবধানতাবশতঃ গো-সকল শন্ত- 

ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শন্ত নষ্ট করে) সেইন্থলে 
পালকের অর্থাৎ গোচারণকারীরই দণ্ড হইবে, 
মালিকের নহে ।৩৫ 

যদি গবাদি পশুকে রাঁজা কোন কর্মের জন্য গ্রহণ 

ডে) গাঁবঃ ক্ষেত্রসমশ্রিতাঃ। 

(5) ন তত্র গোমিনো৷ দণ্ডঃ পালস্তদ্বগুমর্তি 



ব্যাস্রাদিভিহতো৷ বাপি ব্যাধিভিরবাপ্যুপক্রতঃ | 
ন তত্র দৌধঃ পালন ন চ দোষোহস্তি 

গোমিনাম্ (ক) ॥৩৭ 

গোভিস্ত্ব ভক্ষিতং ধান্যং যো! নরঃ প্রতিযাচতে (খ)। 
সামস্তানুমতে দেয়ং ধান্যং যন্ত্র ভক্ষিতয্ ॥৩৮ 

গাবস্ত গোমিন৷ দেয়া ধান্যং তণ কষিকক্থ্য তু (গ)। 

এবং হি বিনয়ঃ প্রাক্তো গোপৈঃ শম্তাবপাতনা ॥৩৯ 
গ্রামোপান্তে চ যক্ষেত্রং বিবীতান্তে মহাপথে । 

অনারুতে চেতম্নাশে ন পালস্থ ব্যতিক্রমঃ (ঘ) ॥৪০ 

করিয়া থাকেন, নদীতে জলপানকালীন 

যদি সেই পশুকে লইয়া যায়, বু কিংবা বিদ্যুৎ কর্তৃক 
হত হয়, সর্পদষ্ট হয়, ভুমিপতিত বক্রুবুক্ষে উঠিতে 
যাইয়া পড়িয়া যায়, ব্যাত্রাদ্ি কর্তৃক হত কিংবা কোন 

রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে পশুপাঁলক 
এবং পশ্ুস্বামীর কোন দোষ হইবে না ।৩৬-৩৭ 

যেস্থলে গো-সকল ধান্য ভক্ষণ করিলে যে ব্যক্তি 

গোস্বামীর নিকট তাহার ক্ষতিপূরণ চাহিবে, সেইস্থলে 
নিকটস্থ ভূমির মাঁলিকগণের মতানুষায়ী যে পরিমাণ 
ধান্য গরু ভক্ষণ করিয়াছিল বলিয়া স্থির হইবে, গো" 
স্বামী সেই পরিমাণ ধান্াই প্রদান করিবে । কর্ষক শস্তা- 

ভক্ষণের জন্য যে গরুকে বদ্ধ করিয়াছিল, তাহ 
গো-ম্বামীকে প্রত্যর্পণ করিবে এবং গো-স্বামীও উক্ত 

শস্য কুষককে দিবে । অনধহিত গো-পাঁলক কর্তৃক শম্য 
নষ্ট হইলে এইরূপ দণ্ড কথিত আছে 1৩৮-৩৯ 

গ্রামের সন্নিকটে যে ক্ষেত্র, প্রচুরতৃণাদিযুক্ত 
ভূমির নিকটে যে ক্ষেত্র, বৃহতপথের নিকটে কিংবা 
আবরণশুন্য অর্থাৎ বেড়াহীন যে ক্ষেত্র, সেই ক্ষেত্রের 
শস্য যদি গবাদি পশু নন্ট করিয়া থাকে, তবে তাহ 

পশুপালকের চারণ-নিয়মের ব্যতিক্রমজনিত দোষ 
বলিয়া স্বীঞ্তত হইবে ন118০ 

পাঠাস্তর 8_কে) ন তত্র পালদোধঃ স্তানৈব দৌধাস্তি গোিনাম্। 
(খ) যে। নরঃ প্রতিমার্গতি।  (গ) ধান্ত, তত কৃষকণ্ত তু। 

(ঘ) অনাবৃতং চেত্তন্নাশে ন গোঁপগ্ত ব্যতিক্রম: | 

১২ ১ 

৮৯ 

পথি ক্ষেত্রে বৃতিঃ কার্ষ্যা যামুষ্টে। নাবালোকয়েগু। 
লঙ্ঘয়েৎ পণ্চবাণ্ো ন ভিন্দ্যাদ্ যাঞ্চ শুকরঃ ॥৪১ 

গৃহক্ষেত্রে চ দৃষ্টে দ্বে বালহেতু কুটুন্িনাম্ % । 
তম্মাত্তেনোতক্ষিপেদ্ রাজ। তদ্ধি মূলং কুটু্িনাম্ ॥৪২ 
রদ্ধে জনপদে রাঙ্ছে। ধর্ম কোশশ্চ বর্ধতে। 
হীয়তে হীয়মানে তু বৃদ্ধিহেতুমতঃ শ্রয়েৎ 1৪৩ 

ইতি নারদ-স্মৃতৌ চত্ুর্দশাধ্যায়ে সীমাবন্ধে 
নামৈকাদশং ব্যবহারপদম্ ॥ 

পথিপার্খস্থিত ক্ষেতে এমনভাবে উচ্চ ও ঘনভাবে 
বেড় দিবে_যেন উটও সেই ক্ষেত্রের শত দেখিতে 

ন৷ পায়, গবাদি পশু ও অশ্ব যাহ! লঙ্ঘন করিতে ন! পারে 

এবং বরাহ ও যাহা ভেদ করিতে সমর্থ না হয় 1৪১ 

পরিজনবর্গের সহিত বসবাসকারিগণের গুহ 
এবং ক্ষেত্র এই দুইটি বাঁসকরার হেতু বলিয়া কথিত, 
অতএব রাজ। তাহাদের এ দুইটি কাড়িয়া লইবেন 
না। পরিজনপরিবৃত-ব্যক্তিগণের উহাই হইল 

বাসবাসের এবং জীবনধারণের মুল ।৪২ 
জনপদ-বৃদ্ধি হইলে রাজার ধর্ন এবং অর্থবৃদ্ি 

হইয়া থাকে, জনপদ হান অর্থাৎ কম হইতে থাকিলে 
রাজার ধর্ম এবং অর্থ-ক্ষয় হইবে। এইজন্য রাজ! 
অভ্যুদয়ের কারণকেই সর্বদ1 আশ্রয় করিবেন 1৪৩ 

ওঙ্কারনাথসেবক শ্রীরামরগ্ন কাঁবাব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গ- 

ভাষামুবাদ-সহিত নারদস্যৃতির চতুর্দশাধ্যায়ে 

সীমাবন্ধনামক একাদশ ব্যবহারপদ সমাপ্ত। 
4 শগশাশী শিস 7 শীট 

৪১নং প্লোকের পর গ্রস্থবিশেষে নিয়লিখিত গ্লোকগুলি অধিক 
দেখা যায় 

*্* থাতখাতম্য কেদারমাছঃ শল্যবতে। মুগম্। 

ইফবস্তশ্ত নশ্স্তি যে বিন্বমনুবিধাতি ॥ 

অশক্তপ্রতষ্টেমু ক্ষেত্রিকেম্বনিবারিতঃ । 
নিক্ুষ্যমাণে ক্ষেত্রে চে ক্ষেত্রিকঃ পুনরা ব্রজেৎ ॥ 

বীঞ্জাপচারং তৎ সর্বৎ দত্বা শ্বং ক্ষেত্রমাপ্র,য়াৎ। 

গৃহ ক্ষেত্র বিজেয়ং বাসছেতুঃ কুটুম্থিনাম্॥ 



পঞ্চদগঃ অধ্যায়ঃ 
স্রীপুংসযোগো নাম দ্বাদশ ব্যবহারপদম্ 

বিবাহাদ্দিবিধিঃ স্ত্রীণাং যত্র পুংসাঞ্চ কীর্ত্যতে । 
্ত্রী-পুংদঘোগনা মৈতন্বিবাদপদমুচ্যতে ॥১ 

স্ত্রীপুংসযোন্ত সম্বন্ধে (ক) বরণং প্রাগ. বিধীয়তে। 
বরণাদ গ্রহণং পাণেঃ সংস্কারোহথ দ্বিলক্ষণঃ ॥২ 

তয়োরনিয়তং প্রোক্তং বরণং দৌষদর্শনাৎ | 

পাণিগ্রহণমন্ত্রশ্চ (খ) নিয়তং দারলক্ষণমূ ॥৩ 

ব্রাহ্গণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রোণাঞ্চ পরিগ্রহে । 
সজাতিঃ শ্রেয়সী ভার্ষ্যা সজাতিশ্চ পতিঃ 

স্রিয়াঃ 

ব্রা্গণন্যান্ুলোম্যেন দ্িয়োহন্যাস্তিআ্র এব তু। 
শৃদ্রায়াঃ প্রাতিলোম্যেন তথান্যে পতয়ন্দ্রয়ঃ ॥৫ 

(গ) ॥৪ 

দ্বাদশ ব্যবহারপদ্ব। 

স্্রী.ও পুরুষের বিবাহবিধি । 

এই প্রকরণে স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহাদি সম্বন্ধে যে 

বিধি কথিত হইতেছে, তাহাকে স্ত্রী-পুরুষের যোগ অর্থাৎ 
সম্বন্ধনামক বিবাদপদ বলে ।১ 

স্ত্রী এবং পুরুষের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রথমে বরণ করণীয়। 
বরণের পর পাণিগ্রহণ সংস্কার, তাহ] দুই প্রকার ।২ 

এঁ যেক্ট্রী এবং পুরুষের বরণের কথা বলা হইল, উহা 

সর্ব থাকে না-ইহা কথিত আছে; কারণ, উহাতে 
দোষ দেখা যায় কিন্ত পাণিগ্রহণের মন্ত্রই সকল স্থানে 
দারলক্ষণ অর্থাৎ ভাধ্যাত্বনিষ্পাদক হইয়া থাকে ।৩ 

দারপরিগ্রহ-বিষয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্) ও শুদ্রগণের 

স্পেস শা বাপ সপ সপ পাশা শী শা শীটি াািশিশি। 

পপ পপ শা এন্টি সা ্পীি স্পা শা 

ছে ভার্ষ্য ক্ষত্রিয়স্তান্যে বৈশ্যাস্তৈকা প্রকীতিতা । 

বৈশ্ঠায়। দ্বৌ৷ পতী জ্ঞেয়াবেকোহন্্যঃ 

ক্ষত্রিয়াপতিঃ (ঘ) ॥৬ 

আ সপ্তমাণ্ড পঞ্চমাদ্ বা বন্ধুভ্যঃ পিভৃ-মাতৃতঃ | 

ভাবিবাহ্াঃ সগোত্রাঃ স্থ্যঃ সমানপ্রবরাস্তথা ॥৭ 

পরীক্ষ্য পুরুষঃ পুংস্ত্ে নিজৈরেবালগলক্ষণৈঃ | 
পুমাংশ্চেদবিকল্পেন ন কন্যাং লব্ক,মগ্থতি ॥৮ 

স্ববদ্ধজত্রু-জন্বস্থিঃ সুবদ্ধাংশশিরোরুহঃ (উ)| 

স্থুলঘাট স্তনুরুত্বগবিলগ্রগতিম্বরঃ ॥৯ 

রেতোহস্তোহ প্লবতে নাপ্ন, হলাদি 
মৃত্রঞ্চ ফেনিলম্ চ)। 

এইরূপ শুদ্রকম্ঠার সজাতীয় পুরুষ ভিন্ন প্রাতিলোম ক্রমে 
বৈশ্বা, ক্ষত্রিয় ও ব্রাঙ্ষণ এই তিনপ্রকীর পতি হইতে 

পারিবে ।৫ 

এইরূপ অনুলোমক্রমে ক্ষত্রিয়ের সজাতীয়৷ ভাষ্য 

ভিন্ন বৈশ্যা ও শুদ্রা এই দ্বিবিধ ভাম্যা হইবে, বৈশ্টের 

সজাতীয়া ভার্ধ্যা ভিন্ন শুদ্রান্ত্রাও ভাধ্য। হইতে পারিবে। 
এই বিধিক্রমে বৈশ্য-কন্তার সজাতীয় ভিন্ন ক্ষত্রিয় ও 

ব্রাহ্মণ এই দুই জাতীয় পতি হইতে পারিবে । এইরূপ 

ক্ষত্রিয়-কন্তারও সঙাতীয় ভিন্ন অন্যপ্রকার ব্রাক্ষণপতি 

হইতে পারিবে ৬ 

পিতা এবং পিতৃবদ্ধু অর্থাৎ পিতৃতস্থ-পুত্রীদি হইতে 
যে কন্যা সপ্তমমধ্যবর্তিনী হইবে, এইরূপ মাতা ও 

শে 

মাতৃবন্ধু অর্থাৎ মাতৃষষসথপুত্র ও মাতুলপুত্রাদি হইতে ঘে 
সজাতীয়া ভার্ধযাই প্রশত্ত বলিয়া জানিবে। এইরূপ ] কন্যা পঞ্চমমধ্যবতিনী হইবে-_তাহারা আর সগোত্রা 
স্্রীগণেরও লজাতীয় পুরুষই প্রশস্ত বলিয়া কথিত ।8 কন্যা! অথব। ভিন্নগোত্রা হইলেও সমানপ্রবরা কন্যা 

ব্রাহ্মণের সজাতীয়া স্ত্রী ভিন্ন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুগ্র | বিবাহষোগ্যা হইবে না।৭ 
এই অন্গুলোমক্রমে আরও ত্রিবিধ ভাষ্য হইতে পারিবে । 

০০০০ 

পাঠীস্তর £_ কে) স্র-পুংসক্বোস্ত সন্বপ্ধাৎ_- | 
থে) পাথিগ্রহণমন্ত্রাভ্যাং-- | 
গে) শ্বজাত্যা। শ্রেক্ধসী ভাধ্যা স্বজাত্যশ্চ পত্তিঃ স্্িয়াঃ ৷ 

স্বীয় অবয়বের চিহাাদি দ্বারা পুরুষের পুরুবত্ব-বিষয়ে 

ঘে) বৈশ্তা়। দ্বৌ পততী অন্ত একোহ্ন্কঃ ক্ষবিয়াপতিঃ | 

(ডে) - ম্থুবন্ধাৎশশিরোধরঃ | 

(6) বিট চাস্য প্রবতে নাগ, রাবি মুত্রঞ্চ ফেবিলম্। 



দারগ-স্মৃতি ৯১ 

পুমান্ স্যাষ্লক্ষণৈরেতৈ বিপরীতস্ত ষণ্তকঃ ॥১০ 

চতুদশিবিধঃ শাস্ত্রে যণ্চো দুষ্ট! মনীষিভিঃ (ক)। 
চিকিৎস্যশ্চাচিকিতস্তাশ্চ তেষামুক্তো বিধিঃ 

ক্রমাত ॥৯৯ 

নিসর্গষণ্টে বপ্ধিশ্চ (খ) পক্ষষণ্স্তথৈব চ। 

অভিশাপাদ্ গুরো রোগাদ্দৈবক্রোধাত্তঘৈব চ ॥১২ 

ঈী্ধ্যাষণ্ঠশ্চ সেব্যশ্চ বাতরেতা মুখেভগঃ | 

আক্ষিপ্তো মোঘবীজশ্চ শালীনোহন্যাপতিস্তথা ॥১৩ 

পরীক্ষা কর্তব্য । পরীক্ষিত হইয়া পুং্ব-বিষয়ে নিঃসঙ্দেহ 
হইলে সেই পুরুষ কন্যালাভ করিবার যোগ্য হুইবে। 
যে পুরুষের ন্বন্ধ-সন্ধির অস্থি এবং জানু ও তাহার অস্থি 

উত্তমরূপে স্ুসংবদ্ধ, যাহার মস্তকের কেশ ও স্বন্ধ স্থদৃঢ, 

যাহার গ্রীবার পম্চাদ্ভাগ স্কুল, যাহার গাত্রর্দ লোমযুক্ত 
এবং যাহার গতি ও স্বর সবল অর্থাৎ যে খগ্ত বা তোত্লা 
নয়, যে ব্যক্তির শুক্র জলে ভাসে না, মধাঁধগতিতে 

যাহার মুত্র নিঃস্থত হইয়া ফেনাযুস্ত হয়ঃ সেই ব্যক্তিই 
পুরুষত্বসম্পন্ন-_-ইহ! স্থির জানিবে। ইহার বিপরীত 
লক্ষণ হইলে তাহাকে ব্লীব বলিয়া জানিবে ।৮-১০ 

মনীধিগণ চতুর্দশপ্রকার ব্লীব শানে দেখিয়াছেন। 

এই ব্লীবদোষ কোন কোন স্থলে চিকিৎসা দ্বারা 
উপশমিত হয়, কোন কোন শ্থলে হয় না। সেইহেতু 
্লীব দুই প্রকার-_সে বিষয়ে ক্রমে বলা হইতেছে ।১১ 

স্বভাবতঃ ব্লীব অর্থাত বীজকোষ ও লিঙ্গহীন, 

অগুকোধহীন। একপক্ষকাল অর্থাৎ পনরদিন রতি- 

শক্তিহীন, গুরুর অভিশাপজহ্য, রোগজন্য ও দেবতার 

কোপজন্য রতিশক্জিহীন। যে ব্যক্তি নারীর উপরে 
বিদ্বেষের জন্য কোন দ্রব্যগুণে ব্লীব, সেব্য অর্থা স্ত্রীর 
সেবাদি জগ্য উর্দীপনা-বশে যে শক্তিলাভ করে, যাহার 
শুত্রল্থলন হয় না--বাঁযুমাত্র নির্গত হয়, “মুখে ভগ” অর্থাৎ 
পুরুষত্ব-হানিকর রোগবিশেষ, গুক্রত্যাগসময়ে যাহার 

পাঠীস্তপ £ফ) _-ল তু দুরটো মনীধিভি; খে) নিলরদর্ণ্চো ঘ্ণ্চ--- 

তত্রাগ্যাবপ্রতীকাবে। পক্ষাথ্যো মাসমাচরেত | 
অনুক্রমাত্ত, যন্যান্ত কালং সংবতসরঃ স্মৃতঃ ॥১৪ 
ঈর্য্যাষণ্চাদয়ে! যেইন্যেচত্বারঃ সমুদাহৃতাঃ | 
ত্যক্তব্যান্তে পতিতবৎ ক্ষত্রযোন্যা অপি স্ত্রিয়াঃ ॥১৫ 

আক্ষিণ্ত-মোঘবীজাভ্যাং কৃতেহপি পতিকর্মণি। 
পতিরন্যাঃ স্মুতে। নার্ধ্যা বসবার্ধং প্রতিক্ষ্য তু (গ)॥১৬ 
শালীনস্তাপি ধৃষ্টন্্রী সংযোগাদ ভ্রশ্যাতে ধ্বজঃ | 
তং হীনবেগমন্যাস্ত্রী-বালাগ্যাভিরুপাচরেৎ (ঘ) ॥১৭ 
অন্যন্তাং যে মনুষ্যঃ স্যাদমমুষ্যঃ স্বযোষিতি | 

লভেত সান্যং ভর্তারমেতৎ কার্য্যং প্রজাপতেঃ ॥১৮ 

ূ গুক্র ত্যাগ না হইয়া অভ্যন্তরেই থাকে, যাহার শুক্রে 
| ৩ 

৷ গর্ভোৎপত্তি হয় না, স্ত্রীসংসর্গে যাহার লিঙ্গ উতিত হয় 
ন! অর্থাত ধবজভঙ্গ, স্থীয় স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীতে যাহার 
রতিশক্তি হয়--এই সকল ব্যক্তিগণকে ক্লীব বলিয়া 

জানিবে ।১২-১৩ 

এই যেসকল ব্লীবের কথা বল! হইল, তাহার মধ্যে 

প্রথম ছুইটির অর্থাৎ লিঙ্গ এবং কোষরহিত যে ব্যক্তি এবং 

অগুকোষরহিত যে ব্যক্তি-এই উভয় ব্যক্তির কোন 

প্রতিকার নাই। একপক্ষকাল রতিহান ব্যক্তির জঙ্য 

একমাসকাল প্রতীক্ষা! করিবে। এইরূপ গুরু অভিশাপ, 

রোগ এবং দেবতার কোপজন্য যে ব্লীব, তাহার জন্য 
একবগুসর প্রতীক্ষা করিবে 1১৪ 

নারীর উপর বিদ্বেষবশতঃ যে ক্লীব, সেব্য, বীধ্যস্থলন- 

রহিত ও মুখেভগ-এই চতুধিধ ব্লীবের দ্বারা নারী 
উপতভুক্তা৷ হইলেও তাহাদিগকে পতিতের ম্যায় পরিত্যাগ 
করিবে। যাহার শুক্রত্যাগকালে শুক্র বহিগতি হয় 
ন! এবং যাহার শুক্রে গর্ভোতপত্তি হয় মা-_-এই দ্বিবিধ 
পুকুষ পতিকার্যা করিলেও ছয়মাসকাল প্রতীক্ষা! করিবার 

পর নেই মীরী অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারিবে ।১৫-১৬ 

ষে ব্যক্তির স্ত্রীসম্পর্ককালে পুংত্বের অংশ অর্থাৎ 

গে) আঙ্ষগিপু-মোধবীজোৌ চ পত্যাবপ্রৃতিকর্ষণি। 
পতিনন্তঃ স্বতে। নাধ্য। বৎসরং অ্প্রতীক্ষ্য ভূ॥ 

(ঘ) তং হীন-বেধ-মধাজী-বালান্ধা ভিরপক্চঙগে 



অপত্যার্থং স্তিয়ঃ স্্টাঃ স্ত্রীক্ষেত্রং 
| বীজিনো নরাঃ (ক)। 

ক্ষেত্রং বীজবতে দেয়ং নাঁবীজী ক্ষেত্রুমর্থতি ॥১৯ 
পিতা দগ্যাণ স্বয়ং কন্যং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ | 

পিতামহে। (খ) মাতুলশ্চ সকুল্য৷ বান্ধবাস্তথা ॥২০ 

মাতা ত্বভাবে সর্বেষাং (গ) প্রকৃতো যদি বর্ততে। 
তস্টামপ্রকৃতিস্থায়াং দছ্যুঃ কন্যাং সনাভয়ঃ (ঘ) ॥২১ 

যদ! তু নৈব কশ্চিৎ স্তাৎ কন্যা রাজানমাশ্রয়ে ডে)। 
অনুজ্ঞয়া তস্ত বরং প্রতীত্য বরযে স্বয়ম ॥২২ 

ধ্বজভঙ্গ দেখা যায়, সেই ব্যক্তিকে স্ত্রীবিষয়ে হীনবেগ 

বলিয়া উত্তেজনা -বুদ্ধির জন্য অন্য বালিকাদি-সংসগ দ্বারা 

তাহার শুশ্রীা করিবে 1১৭ 

যে ব্যক্তি অন্য স্ত্রীলোকের নিকটে পুরুষোচিত কার্ধ্য 
করে এবং স্থীয় স্বর নিকটে পুরুষত্ববজিত হয়, সেই 
ব্যক্তির স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে- ইহা 
প্রজাপতি নির্দেশ দিয়াছেন ।১৮ 

সম্তানোশ্পভির জন্যই নারীর স্গি। গর্ভধারণ- 

যোগ্য শ্রীলোক হইল “ক্ষেত্র” আর পুরুষ “বীজী”। 

অতএব যাহার বীজ আছে, সে-ই ক্ষেত্র পাইবার যোগ্য, 
যাহার নাই, সেই ব্যক্তি ক্ষেত্র পাইবার যোগ্য নহে ।১৯ 

পিতা স্বয়ংই কল্গাকে দান করিবেন। পিতার 

অন্ুুমতিক্রমে ভ্রাতা বা ভগিনীও তাহাকে দান করিতে 

পারিবে । তাহার অভাব হইলে পিতামহ, কন্যার 

মাতুল, নিকট জ্ঞাতি কিংবা বান্ধব অর্থাৎ মাতুলপুত্রাদি 
দান করিতে পারিবে ।২০ 

এই সকল পুরুষপরম্পরার যদি অভাব হয় এবং 
কন্যার মাত যদ্দি প্রকৃতিস্থ থাকেন, তাহা! হইলে মাতাই 
কল্যান্দান করিবেন। মাতা প্রকৃতিস্থ না থাকিলে । 
জ্ঞাতিবর্গ এ কন্যাকে দান করিবে ।২১ 

যদি জ্ঞাতিবর্গেরও কেহ না থাকে, তাহা হইলে সেই 

পাঠাস্তর ৫) __বীঞ্জিনঃ গ্রজাঃ। খে) মাতাঁমহো_ 

» (গ) মাতাভাবে তু সর্বেষাং_ | (ঘ) -_-সজাতয়ঃ। 

(১ 'স-কষ্ঠা রাজানসা ব্রজেৎ। 

সবর্ণমনুরূপঞ্চ কুল-শীল-বয়ঃ-শ্রতৈঃ (5)। 
সহ ধর্মং চরেত্তেন প্রজাং চোতপাদয়েততঃ (ছ) ॥২৩ 

প্রতিগৃহা চ যঃ কন্যাং বরো দেশাস্তরং ব্রজে (জ).। 

ত্রীনৃভূন্ সমতিক্রম্য কন্যান্যং বরয়েদ্ বরম্ ॥২৪ 
কন্যা নতু মুপেক্ষেত বান্ধবেভ্যে। নিবেদয়েশ্। 

তে চেম্ন দত্যুস্তাং ভর্রে তে স্থ্যন্রণহভিঃ সমাঃ ॥২৫. 
যাবন্তশ্চর্ভবস্তব্তাঃ সমতীয়ুঃ পতিং বিনা (ঝ)। 
তাবত্যো ভ্রণহত্যাঃ স্থ্যস্তস্ত যো ন দদাতি তাম্ ॥২৬ 

অতঃ প্ররৃতে (ঞ) রজমি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ । 

কন্ঠা রাজাকে আশ্রয় করিবে । তখন সেই রাজার 
আদেশে বরের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কন্যা ম্বয়ংই সেই 
বরকে বরণ করিয়া লইবে ২২ 

কন্যা বংশ, স্বভাব, বয়স ও শান্জ্ভান ছার নিচুজর 

তুল্য স্বজাতীয় ব্যক্তিকে অর্থাৎ ব্রাহ্ষণকম্তা হইলে 
ব্রাহ্ষণকে, ক্ষত্রিয়কন্যা হইলে ক্ষব্রিয়কে বিবাহ 
করিয়া তাহার সহিত সকল ধর্াচরণ করিবে এবং 

সন্তানের জননী হইবে ।২৩ 

যদি বর কন্ঠা-প্রতিগ্রহ করিবার অঙ্গীকার করিয় 

দেশান্তরে চলিয়া যায়, তাহ! হইলে সেই কন্যা তিন খু 
অর্থাৎ ছয়মাস অতীত হওয়ার পর অন্য পুরুষকে 

পতিত্বে বরণ করিয়া লইবে।২৪ 

কন্য। যদি বিবাহের পূর্বে খতুমতী হয়, তাহা হইলে 
এঁ কন্যা! সেই বিষয় গোপন না করিয়া পিত্রীদিকে তাহা 

জানাইবে। পিতা প্রভৃতি যদি এঁ কন্যাকে দাঁন না 

করেন, তাহা হইলে তাহারা গর্ভস্থশিশুহত্যাকারীর তুল্য 
পাপী হইবেন।২৫ 

এ কল্যার যতগুলি খতুকাঁল পতিসংযোগ না হইয়া 
অতীত হইবে, তাহার দানাধিকাঁরী ব্যক্তিগণ ততগুলি 
জ্রণহত্যার পাপে পাপী হইবে ।২৬ 

এইজন্য খতুদর্শন না হইতেই পিতা কন্যাকে দান 
করিবেন। কণ্যাদান একবার মাত্র হইবে । অন্যথা! পিতা 

(চ) --কুল-রূপ-বমঃ-শ্রুতৈঃ ৷ ছে) _ পুত্রাংশ্চোৎপাদয়েন্ততঃ | 
(ছ) _নরো ব্রজেদ দেশাত্তরয্। 
বে) --লমতীতা বিনাপতিম। ঞ) অতোষ্প্রবৃত্তে--- | 



মহদেনঃ স্পৃশেদেনমন্যখৈষ বিধিঃ সতাম্ ॥২৭ 
সকুদংশো! নিপততি সরু কন্যা প্রদীয়তে । 
সরুদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সক (ক) ॥২৮ 
ব্রাহ্মাদিযু বিবাহেষু পঞ্চস্থেষ বিধিঃ স্মৃতঃ | 
গুণাপেক্ষং ভবেদ্দানমাস্ুরাদিয়ু চ ত্রিষু ২৯ 

কন্যায়াং দত্তঙখক্ায়াং জ্যায়াংশ্চেদ বর আরজে । 

ধর্মার্থ-কামসংযুক্তো। (খ) বাক্যং তত্রানৃতং ভবে ॥৩০ 

নাহৃষ্টাং দূষয়ে কন্যাং নাছুষ্টং দুষয়েদ্ বরমূ। 
দোষে তু লতি নাগঃ স্যাদন্যোন্যং ত্যজতোস্তয়োঃ ॥৩১ 

গুঁরুপাঁপে আক্রান্ত হইবেন-- ইহাই সাধুরদিগের নিয়ম । 

(মুলে “অতঃ প্রবৃত্তে রজসি” এই পাঠের স্থলে 
«“অতোধ্প্রবুত্থে রজসি” পাঠ হইবে )1২৭ 

দম্পন্ভিবিভাগ-হেতু অংশীদারগণের নিজ নিজ 

অংশের নির্ণয় একবার মাত্র হয়। সেইরূপ কন্যার 

সম্প্রদানও একবার হয় এবং দান-সন্বন্ীয় সম্প্রদানবাক্যে 

একবার মাত্রই “দানি” পদ ব্যবহাত হয়, কারণ এই 

তিনটি একবার মাত্র হইবে--ইহা সাধুদিগের 
অভিমত ।২৮ 

এই যে একবার মাত্র দানের বিধির কথ। বলা হইল, 

তাহা! ব্রাঙ্ছ, দৈব, আর্ধ, প্রাজাপতা ও গান্র্ব এই পঞ্চবিধ 

বিবাহ-বিষয়ে জানিবে। আর আস্ুর, রাক্ষল ও পৈশাচ 

এই ভ্রিবিধ বিবাহে গুণ অবলোকনপূর্বক দান হইবে 
অর্থাৎ বাঁগদানাদি হইলেও এই তিনটি বিবাহেই বর 
উপেক্ষিত হইতে পারিবে ২৯ 

দত্ত ন্যায়েন যঃ কন্যা বরায় ন দদাঁতি তাম্। 

অদুষ্টশ্চেদ্ বরে! রাজ্ঞা স দণ্যস্তত্র চৌরবশ ॥৩২ 

যন্ত দোষবতীং কন্যামনাখ্যায় প্রষচ্ছতি ! 

তস্থ কৃর্যযান্ন পো দণ্ড পুর্বলাহনচোদিতম্ ॥৩৩ 

অকন্যেতি তু যঃ কন্যাং ক্রয়াদ্ দ্বেষেণ মানব | 

স শতং প্রাপ্ধ,যাদ্দণ্ডং তন্তা দোষমদর্শয়ন্ ॥৩৪ 

প্রতিগৃহ তু যঃ কণ্যামছুষ্টামুৎস্বজেন্নরঃ (গ)। 
স বিনেযস্্কামোহপি €) কন্যাং 

তামেব চোদ্বহেৎ 0৩৫ 

মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তাহাকে দূষিত করিবে ন1। 
এইরূপ দোঁষরহিত বরের উপরও দোষারোপ করণীয় 

নহে। যদি কোন দোষ দেখা যায়, তাহা! হইলে 
পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করার জন্য কোনরূপ অপরাধ 

হইবে না।৩১ 

যথানিয়মে বরকে কল্ঠাদান করিবার পর সেই 

কন্যাকে যদি বরের হস্তে অর্পণ করা না হয় এবং এ বর 

যদি কোন দোষে দোষী না হয়, তবে এঁ কন্যার 
অভিভাবককে রাজ চৌরদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন ।৩২ 

কন্থার দোষ থাঁকিলেও যে ব্যক্তি তাহ! না বলিয়! 

দান করে, রাজা তাহাকে প্রথমসাহস-দণ্ডে দণ্ডিত 

করিবেন 1৩৩ 

যে ব্যক্তি বিদ্বেষবশতঃ কন্যার উপর কন্ঠা নহে, 

ইত্যাদি বলিয়া অযথা দোষারোপ করে এবং পরে যদি 

। সেই কন্যার কোন দোষ এমাণ করিতে না পারে, তাহ। 
কগ্যাকে বিবাহ করিবার অঙ্গীকার করিয়া কোন : হইলে সেই ব্যক্তি শতপণ দগ্ু-ভাগী হইবে 1৩৪ 

ব্যক্তি এ কণ্ঠাকে শুন্ধ অর্থাৎ অর্থাদি দিয়া যাইলেও যদি : 

উক্ত বর হইতে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ভ্রিবগবিশিষ্ট 

অন্য উৎকৃষ্ট পাত্র এ কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য 
আসিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই পাভ্রকেই কল্যাদান 

করিবে। সেইক্ষেত্রে পূর্ববাঁক্য মিথ্যা হইবে ।৩. 
যে কম্যার কোন দোষ দেখা যায় নাঃ তাহার উপর 

পাঠাস্তর২_-(ক)--ত্রীণ্যেভাণি সক্কৎ সন্কৎ। 
(খ) ধর্সার্থ-কাবলংযুকধাং-_ | 

যে ব্যক্তি কন্যাকে বিবাহ করিবার অঙ্গীকার করিয়া 

কোন দোঁষ না থাকিলেও পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি 
দগুনীয় হইবে এবং ইচ্ছা না খাকিলেও সেই কন্যাকেই 

তাহার বিবাহ করিতে হইবে ৩৫ 

যে কন্ঠা দীর্ঘকালীন অসাধ্য কিংবা দ্ৃণ্যরোগে 

আক্রান্তা, অঙ্জহীনা, 'পরপুরুষসঙ্গকারিণী, চৌর্ধ্যাদি 

(গ)--অছষ্টানুৎস্জেদ্ বয় | খে) বিনেয়ঃ সোঙ্পাঞচামোখপি- 



৪. 

দীর্ঘ- কৃত দিতরোগার্ত। ব্যঙ্গাঃ সংস্থষটমৈথুনাঃ | 
ঢুষটান্যগতভাবাশ্চ কে) কন্টাদ্দোষাঃ প্রকীতিতা ॥৩৬ 

উম্মত্তঃ পতিতঃ ব্লীবো দুর্ভগস্ত্যক্তবাদ্ধবঃ (খ) | 
কন্যাদোষৌ চ যৌ পুর্বাবেষ দোষগণো বরে ॥৩+ 

অফ বিবাহা বর্ণানাং সংস্কারার্থং প্রকীতিতাঃ (গ)। 
ব্রাঙ্গস্ত প্রথমন্তেষাং প্রাজাপত্যস্তথাপরঃ (ঘ) ॥৩৮ 

আর্ষশ্চৈব হি (উ) দৈবশ্চ গান্ধর্বশ্চানুরস্তথা | 
রাক্ষসোহস্তরস্তম্মা পৈশাচস্তৃষ্টমঃ স্থৃতঃ (5) ॥৩৯ 

সৎ কৃত্যাহুয় কন্যাং ত দগ্যাদ্ ব্রান্দে ত্বলংকৃতামূছ)। 

সহ ধর্মং চরেত্যুক্ত। গ্রাজাপত্যো বিধিঃ স্থৃতঃ (জ)॥৪০ 

দোষদুষ্টা কিংবা পুকরুষান্তরে অনুরাঁগিণী, সেই কন্যা 
বিবাহযোগ্যা নহে--এইগুলি কন্যার দৌষ বলিয়া 
জানিবে ৩৬ 

উন্মাদ গ্রস্ত, পতিত, ক্লীব, লৌকবিদ্ধিষ্ট, দৌধষজন্য 
আ'ত্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, দীর্ঘকালীন অসাধ্া কিংবা 

দ্ণ্যরোগে আক্রান্ত এবং কোন অঙ্গরহিত-_এতাদৃশ 
বর দোষযুক্ত বলিয়া জানিবে ।৩৭ 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শুদ্র-এই বর্ণচতুষ্টয়ের 
সংস্কীরের জন্য অফ্টবিধ বিবাহ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, 

যথা_ ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য। আর্য, দৈব, গাদ্ধার্, আসর, 
রাক্ষস ও পৈশাচ ।৩৮-৩৯ 

যাহাঁকে কন্যাদান কর! হইবে, সেই বরকে সমাদরে 

আহ্বান করিয়া অলঙ্কৃতা কন্যা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে 

দান করা হয়, এইরূপ দানধর্মন্থিত বিবাহকে ্রাঙ্গ' 

বিবাহ বলিয়া জানিবে। “তোমরা উভয়ে মিলিত 
হুইয়! ধর্মীচরণ কর” এই কথা বলিয়া যেস্থলে কল্ঠাদান 
কর। হয়, সেইন্থলে “প্রাজীপত্য' নামক বিবাহ 

৬ রর সর ও 

পাঠাস্তর ১--.ক) ধষ্টান্তগতভীবাশ্চ-_-। 
(খ) উদ্মত্ত-পতিত-র্লী ব-হর্ভগ-্ত্যক্তবান্ধবাঁঃ | 
গে) --স্ংস্কারাখ্যাঃ প্রকীতিতাঃ ৷ (ঘ --_প্রাজাপত্যন্তঘৈব চ। 
(ডে) ঝআর্ধশ্ৈবাপ | (চ) --পৈশাচশ্চা্ইটমোহ্ধমঃ | 
ছে) -ন্রান্ে। দস্তাৎ শ্বলস্কৃতাম্। (জ) --গ্রীক্জাপত্যো। বিহীয়তে | 

আরা 

বন্তর-গোমিথুনাভ্যাং তু বে) বিবাহস্তার্ধ উচ্যতে। 
অন্তর্বে্তাং তু দৈবঃ স্তাদৃত্বিজে কর্ম কুর্বতে 18১ 

ইচ্ছন্তী মিচ্ছতঃ প্রাহর্গান্বর্বং নাম পঞ্চমম (4) | 
বিবাহশ্চান্তুরো জে্েয়ঃ শুক্ষনংব্যবহারতঃ ॥৪২ 

প্রসহ হরণাদুক্তো। বিষাহে' রাক্ষস্তথা (ট)। 

সবপ্ত-প্রমতোপগমাৎ ঠ) পৈশাচস্তরউমোহধমঃ ॥৪৩ 
এষাং তু ধম্যাশ্ত্বারো ত্রাঙ্গাগ্যাঃ সমুদাহতাঃ। 

সাধারণঃ স্তাদ্ গাচ্ধবন্্রয়ো হধর্ম্যাস্ততঃ পরে ॥88 
পরপূর্বাঃ স্তিযস্ত ন্যাঃ সপ্ত প্রোক্তা যথাক্রমম্। 
পুনরভূণকবিধা তাসাং স্বৈরিণী তু চতুবিধা ॥8৪৫ 
কন্যৈবাক্ষতযোনির্যা পাণিগ্রহণদুষিতা | 
পুনভূ?ি প্রথমা প্রোক্তা পুনঃ সংস্কারমর্তি (ড) ॥৪৬ 

সপ পক - শা সপ 

বন্দর ও গোমিথুন অর্থাৎ বুষ ও গ'ভীর সহিত 
উত্তরূপে গ্রহণোদ্দেশে যে কন্যা-সপ্প্রদীন করা হয়, 

তাহাকেই “আর্-বিবাহ বলিয়া জানিবে। খত্বিক্ 

যদ্ধবেদীতে যজ্ঞ করিতেছে, এ বেদীমধ্যে কন্যার 

পিতা উক্ত খত্তিকৃকে যদি বণ্যাদান করে এবং সেই 

খত্িক যদি এ কন্যাকে গ্রহণ করে, তাহা! হইলে এ 

বিবাহকে 'দৈব'বিবাহ বলিয়া জানিবে ।৪১ 

কন্ঠ এবং বর পরস্পর পতি-পতী হইতে ইচ্ছা করিয়া 
যদি এ বর উত্ত কন্যাকে ভাধ্যারূপে গ্রহণ করে, 
তাহা হইলে তাহাকে 'গাঙ্কর্'-বিবাহ বল! হইয়া থাকে। 

আর যেস্থলে কন্ঠার অভিভাবককে শুহ্ক অর্থ অর্থাদি 

দান করিয়া সেই কন্যাকে ভাধ্যাক্ূপে গ্রহণ কর] হয়, 

তাহাকে আম্্র'+বিবাহ বলে ।৪২ 

বলপূর্বক কন্যাকে হরণ করিয়া যেস্ছলে তাহাকে 
ভাধ্যারপে গ্রহণ করা হয়, তাহাকে 'রাক্ষস'-বিবাহ 

বলিয়া জানিবে। নিদ্দ্রিতা কিংবা মদ্ভাদি পানোশ্বত্তা 

কল্তাতে উপগত হইয়া সেই কন্ঠাকে যেস্থলে ভার্ধ্যারূপে 

(ঝ) বন্ত্র-গোষিথুনে দত্বা-- | 

(ঞ) ইচ্ছতী মিছ্তে প্রাহ্র্গান্র্বে! নাম পঞ্চম: | 

(ট) -_বিবাছে। রাক্ষসঃ স্ৃতঃ | ঠে) মন্োপগ্নাৎ- 

(ড) পুনতু প্রথম সোক্ত। পুনঃ লংস্কারহর্জণ। | 



নারঈ-স্মৃতিঃ ৯৫ 

কৌমারং পতিমুৎস্জ্য যা স্বন্যং পুরুষং শ্রিতম্ | 
পুনঃ পত্যুগৃ'হমিয়া সা দ্বিতীয়া প্রকীতিতা (ক) ॥৪৭ 
অসতস্থ দেবরেযু স্ত্রী বান্ধবৈর্ধা প্রদীয়তে। 
সবর্ণায়াসপিগায় সা তৃতীয়! প্রকীতিতা ॥৪৮ 

সতী প্রনূতাৎ প্রসৃতা। বা (খ) পত্যাবেব তু জীবতি | 

মুতে ভর্তরি সংপ্রাপ্তান্ দেবরাদীনপাস্ত যা! ঘে)। 
উপগচ্ছে পরং কামাৎ লস! দ্বিতীয়। প্রকীতিতাঞ্চ ॥৫০ 
প্রাপ্ত। দেশাদ্ধনক্রীত। ক্ষুৎপিপাসাতুরা চ ষা। 
তবাহমিত্যুপগতা৷ লা তৃতীয়! প্রকীতিত। ॥৫১ 

দেশধর্মানপেক্ষ্য স্ত্রী গুরুভির্ধা প্রদীঘ্বতে | 

কামাদ্ যা সংশ্রয়েদন্থং (গ) প্রথম! স্বৈরিণী তু সা ॥৪৯ উৎ্পন্নসাহসান্যশ্মৈ অস্ত্যা সা স্বৈরিণী স্মৃতা ॥৫২ 

গ্রহণ কর! হয়, তাহাকে 'পৈশাচ'-বিবাহ বলে। এই 
রাক্ষস ও পৈশাচবিবাহ অসাধু উপায়ে সম্পাদিত হয় 
বলিয়া ইহদিগকে নিকৃষ্ট বিবাহ বলিয়া জানিবে 1৪৩ 

উত্ত অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, প্রীজাপত্য, 

আর্য ও দৈব-এই চতুবিধ ব্বাহকে ধর্মযুস্ত বিবাহ 
বলিয়া জানিবে। গান্ধর্ব-বিবাহ সাধারণ অর্থাৎ ধর্ম 

বা অধ্শযুন্ত নহে; উহা মানুষের স্বীভাবিক প্রবৃত্তির 

জন্য অম্পাঁদিত হয় বলিয়। এবং উহাতে উচ্ছঙ্খলাদি 
যথেচ্ছ ব্যবহার না থাকায় উহ্বাকে সাধারণ বিবাহ 

বল! হইল। আন্র, রাক্ষল ও পৈশাচ এই তিনটি । 

বিবাহের মধ্যে আম্মর-বিবাহছে ধনলোভে কন্যা বিক্লীতা। ৃ 
বানা করিয়া কামবশীভূৃতা হইয়া অন্য পুরুষকে হওয়ায় এবং শাঙ্্গত গুণবিচার না থাকায় ইহাকে 

আন্তর-বিবাহ বল! হইল, বলপূর্বক গ্রহণে কন্যার পিতৃ" 

পক্ষের অবমাননা হয় বলিয়া এবং অনিচ্ছায় অযোগ্য 
পাত্রকে কন্তা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় বলিয়! দ্বিতীয়টি 

রাক্ষস-বিবাহ হইল আর পশুর মত নারীর উপর 

উপগত হওয়ায় তৃতীয়টি পৈশাচ-বিবাহ হইল। স্তরাং 
এই বিবাহত্রয় ধর্মসঙগত নহে ।8৪ 

যে পুরুষের সহিত বিবাহের সম্পর্ক হইতেছে; 
তাহার পূর্বে যদি অগ্য পুরুষের সহিত এ নারীর 
কোন সম্পর্ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে পেই নারীকে 

“পরপূর্বা” বলিয়া জানিবে। তাহার সাত-প্রকার ভেদ 

“নারীর 
ৰ পিতরাদি গুরুজন পুরুষাস্তরসম্পর্কাভিলীষিণী যে নারীকে 

সী পি পসরা সাক ৮৫ স্ 

নাই, কেবলমাত্র পাশিগ্রহণ-সংস্কীর সম্পাদিত হইয়াছে, 
সেই কন্যাকে প্রথম পুনর্ভ বলে। এই কন্যার পুনর্বার 
বিবাহ-সংস্কীর হইতে পারে ।5৬ 

যে বিবাহিতা নারী কৌমারকালে অর্থাৎ যৌবনের 
পূর্ববময়ে পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যপুরুষকে অবলম্বন 

করিবার পর পুনরায় স্বামীর গৃহে আসে, সেই নারাঁকে 
দ্বিতীয় পুনড় বলিয়া জানিবে 1৭৭ 

পিতা! এবং ভ্রাতগণ যে নারীকে তাহার স্বামীর মৃত্যুর 
পর দেবর না থাকিলে স্বজাতীয় সপিগুপুরুষকে দান 
করে, সেই নারীকে তৃতীয় পুনর্ভ' বলিয়া জানিবে 18৮ 

যে নারী পতির জীবিতকালে সন্ভানপ্রসব করিয়া 

আশ্রয় করে, সেই নারীকে প্রথমা ন্ৈরিণী বলে। যে 

নারী স্বামী মৃত হইলে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমাগত 

দেবরাদিগণকে পরিত্যাগ করিয়া কামাকুলিতচিত্তে 

অপর পুরুষকে আত্মদান করে, সেই নারী দ্বিতীয়া 
শ্বৈরিশী। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হইয়া যে নারী 
ধনের জন্য আত্মবিক্রয় করত স্বদেশ হইতে অন্যদেশে 

যাইয়া “আমি তোমার হইতেছি” এই বলিনা 
পুরুষাস্তরে উপগত হয়, সেই নারী তৃতীয়া শ্বৈরিণী। 

আশ্রয় পুরুষ” এইরূপ গ্রাম্যধর্শ দেখিয়া 

ক্রমে কথিত হুইয়াছে। তিনপ্রকার “পুনভ” ও! অন্য পুরুষের হত্ডে প্রদান করিয়া থাকে, তাহাকে 
চারপ্রকার “স্বৈরিণী” 18৫ | অন্ত্যা অর্থাৎ চতুথা শ্বৈরিণী বলিয়া জানিবে ।৪৯-৫২ 

এই যে তিনপ্রকার পুনর্ভূর কথা বলা হইল, | ক) মৃতে ভর্ভরি বা প্রাপ্তান দেবরানপ্যপাস্ত চ। 
তাহাদের মধ্যে যে কন্যার কোনরূপ পুরুষসংসর্গ হয় ৰ 

 পাঠীস্তর £__কে) দেশ-ধর্মানবেক্ষ্য শ্রী গুরুভির্যা প্রনথীয্নতে । 
উৎপক্নসাহপান্তশ্মৈ দ্বিতীরা গ্রকীত্তিতা | 

(খ) প্রত বাইপ্রহৃত। বা! | (গ কামাৎ লমাঅয়েনভাৎ-- | 

* কোন গ্রন্থে ৫* নং ক্লোকের পরিবর্তে নি্মলিখিত শ্লোক 
দেখা যায় 

কৌমারৎ পতিবুস্থজ্য যা স্বন্তপুরুাশ্রিত1। 
পুনঃ গত্যুুছিৎ ধাযাৎ সা খিতীয়া প্রফীতিতা 1 



৯৬ আধা-শাপ্র 

পুনভূর্বাং বিধিস্তেষ স্বৈরিণীনাং প্রকীতিতঃ | 
পুর্বা পুর্বা জঘন্যাসাং শ্রেয়সী তৃত্তরোত্তরা ॥৫৩ 

অপত্যমুত্পাদয়িতৃস্তামাং যা শুক্কতো হৃতা । 
অশুক্কোপহৃতায়াং তু ক্ষেত্রিকস্মৈব 

তণ ফলম্ (ক) 7৫৪ 

ক্ষেত্রিকস্ত যদজ্ঞাতং ক্ষেত্রে বীজং প্রদীয়তে (খ)। 

ন তত্র বীজিনে৷ ভাগঃ ক্ষেত্রিকন্তৈব 
তৎফলম্ (গ) ॥৫৫ 

ওঘবাতাহৃতং বীজং ক্ষেত্রে যস্ত প্ররোহতি | 

ফলভূক্তম্ত ত ক্ষেত্রী (ঘ) ন বীজী ফলভাগ, 
ভবেত ॥৫৬ 

এইরূপে নারীকে পুনর্ভ বা শ্বৈরিণী বলিবার নিয়ম 
শান্তে কথিত আছে। তাহাদের মধ্যে (পূর্বে ক্রমবর্ণীত 
চারিপ্রকাঁর স্বৈরিণীর মধ্যে) পূর্বনির্দেশ ক্রমে জঘন্য ও 
পরবর্তী নির্দেশক্রমে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে।৫৩ 

পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকের মধ্যে যেন্ত্রী অর্থপ্রদান দারা 
সংগুহীত হয়, সেই স্ত্রীতে জাত সন্তান শুহ্বষদাতারই 

হইবে। শুল্ক না দিয়া উপগত হইলে এ সন্তান যাহার 
ক্ষেত্র তাহারই হইবে ।৫৪ 

ক্ষেব্রস্বামীর অজ্ঞাতসারে যদি কেহ সেই ক্ষেত্রে 

বীজবপন করে এবং তাহাতে ফল উৎপন্ন হয়, 
তাহা হইলে সেই উতপন্ন ফল যাহার ক্ষেত্র তাহারই 

হইবে। যাহার বীজ সে সেই ফলের অংশ পাইবে 

না 1৫৫ 

জলস্মোতে বা বায়ুর বেগে আনীত হইয়া যে বীজ 
যাহার ক্ষেত্রে অন্কুরিত হয়, সেই ক্ষেত্রোৎ্পন্ন ফলের 

সে-ই ভাগী হইবে, যাহার বাজ সে ফলভ।গা হইবে 

না1৫৬ 

গোষ্ঠে বিচরণ করিতে করিতে বুষ যাঁহার গাভাতে 
জা লাশ ০ ই আজ পপ তা আস 

পাঠীস্তর্ন £__ক) অস্তক্কোপনতায়াং তু ক্ষেত্রিকস্তৈব তদ ভবেৎ। 
থে ক্ষেত্রিকন্ যদ্ঘজ্ঞানাৎ ক্ষেত্রে বীজৎ প্রকীর্য্যতে | 

গে) --ক্ত্রিকস্তৈব তদ্ ভবেৎ। (ঘ) ফলভাগ. বন্য তং ক্ষেত্রং | 

মহোক্ষে। জনয়েদ্ বৎসানন্থা গোষু ব্রজে রা | 

তম্ত তে যন তা গাবো মোঘং 

ক্কন্দিতমার্ভমূ (উ) ॥৫৭ 

ক্ষেত্রিকানুমতে বীঁজং যন্থ ক্ষেত্রে ধুপ্যতে (চ)। 

তদপত্যং দ্বয়োরেব বীজিক্ষেত্রকয়োর্মতমূ ৫৮ 

ন স্তাৎ ক্ষেত্র বিনা শশ্ং 

(ছ) ন বা! বীজং বিনাস্তি তৎ। 
অতোহপত্যং দ্বয়োরিষ্টং পিতুর্মাতুশ্চ ধর্মতঃ ॥৫৯ 

নাপ্যপত্যং পরগুহে (জ) সংযুক্তস্থয স্্রিয়া সহ 
দৃষ্টং সংগ্রহণং তজ-জৈর্নাগতায়াঃ স্বয়ং গৃহে ॥৬০ 

শিখা পিএ ৬৯ পি আনম এ ৮ চা আপার 

বসের উত্পাদন করে, যাহার গাভী সেই ব্যক্তিই 

এ বংসের অধিকারী হইয়া থাকে এবং বুষের এ 
উৎ্পাদনশ্প্য়াস বৃখায় পর্যবসিত হয়।৫৭ 

ক্ষেত্রন্বামীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া ক্ষেত্রে যাহার 
বীজ বপন কর! হয়, সেই বীজে উৎপন্ন সম্ভান ক্ষেত্রী 
এবং বীজী উভয়েরই হইবে 1৫৮ 

ক্ষেত্র অর্গাৎ শন্যোত্পত্তিস্থান-বাতীত শশ্ত হয় 

না। ক্ষেত্র থাকিলেও যদি বীক্ষ না থাকে, তাহ। 

হইলেও শশ্ত হয় না। এইজন্য ধর্মামুসারে সন্তানলাভ 
পিতা ও মাতা অর্থাৎ বীজী ও ক্ষেত্রীর দুইজনেরই 

অভিমত ।?৯ 

পরগুহে কোন স্ত্রীতে উপগত হইলেই যে নিজের 

সন্তান হইবে, তাহা নহে, কারণ নিজগৃহে স্বয়ং 

অনুপস্থিত থাকাকালীন তাহার শ্ীর সংগ্রহণ 

ক্ষেত্রজাদি-বিধিজ্ঞ ব।ক্তিগণ দেখেন নাই 1৬০ 

ঘে বাক্তি বিনা দোষে জ্রীকে ত্যাগ করে, যে 
ক্লীব ও ক্ষয়রোগী অর্থাৎ সহবাসে অক্ষম এবং 

যে ব্যন্তি নিজ স্ত্রীর নিকট স্বেচ্ছায় গমন করে না, 

এই সকল ব্যক্তির স্ত্রীকে যদি কেহ সংগ্রহ করে বা 

(ড) -ম্পন্দিতমার্যতম্। 
(চ) ক্ষেত্রিকানমতৎ বীজং বন্য ক্ষেত্রে প্রমুচ্যতে । 

(ছ) নর্তে ক্ষেত্র, বিন। শন্কং-- 1 (আজ) নাথবত]1-1| 



নীরদ-স্মৃতিঃ 

অভুষটত্যক্তদারন্ত ব্লীবস্থা ক্ষেত্রিকন্ত চ (ক)। 
স্বেচ্ছানুপেয়ুযো দারাম্ন দোষঃ দাহসে ভবে (খ) ॥৬১ 
পরস্ত্িয়া সহাকালেহদেশে বা ভবতো মিথঃ। 

স্থান-সংভাষণামোদাক্তরয়ঃ সংগ্রহণক্রমাঃ ॥৬২ 
নদীনাং সঙ্গমে তীর্থে স্বারামেধু বচনেষু চ। 
্ত্রীপুংসৌ যত সমীয়াতাং তচ্চ সংগ্রহণং স্মৃতঘূ (গ)৬. 
দুতী প্রস্থাপনৈর্বাপি লেখসংপ্রেষণৈরপি (ঘ) । 
অনৈশ্চ বিবিধৈর্দোষৈগ্রাহাং সংগ্রহণং বুধৈঃ€ে) ॥৬৪ 
স্তিয়ং স্পৃশেদদেশে যঃ স্পৃক্টো বা মর্ষয়ে্থা। 
পরম্পরস্যান্ুমতং সর্বং সংগ্রহণং ব্মৃতঘূ (5) ॥৬৫ 

তাহাতে উপগত হয়, তাহা হইলে এইরূপ নাহসে 

কোন দোষ হইবে না ।৬১ 

যে সময় আলাপাদি করিবার সময় নহে, সেইরূপ 

রাজি প্রসভৃতি সময়ে ও যেস্থানে অন্যলোকের গমনাগমন 

নাই, পতিত গৃহ এবং ভগ্রদেবালয়াদি নিভৃতস্থানে 
পরন্্ীর সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান, আলাপ বা 

পরিহাসাদি দ্বারা যে আনন্দ করা হয়, এই অবস্থানাঁদি 

তিনটি ক্রমই অনুরাগঞ্জানের সমাক্লাধন বলিয়া উহাকে 

সংগ্রহণক্রম বলিয়া! জানিবে ।৬২ 

নদীর সঙ্গমস্থানে, তীর্ঘে, উপবনে কিংবা বনভূমিতে 
স্বী এবং পুরুষের যে মিলন, তাহাকেই সংগ্রহণ বলিয়া 

জানিবে। দূত পাঠাইয়া বা পত্র পাঠাইয়। কিংবা এইরূপ 
নানাবিধ অন্যান্ত উপায় বারা স্ত্ীপুরুষের যে পরস্পর 

মনুরাগের প্রচেষ্টা তাহাকেও পণ্ডিতগণ সংগ্রহণ বলিয়া 
বুঝিবেন ।৬৩-৬৪ 

যে বাক্তি স্ত্রীলোকের যেস্থানে স্পর্শ করা উচিত 

নহে, সেইরূপ স্থানে স্পর্শ করে; এইরূপ যে নারী 
পুরুষের অনুরূপ স্পর্শের অনুচিত স্থানে স্পর্শ করে 

এবং তাহা যদি পরস্পরে সহা করিয়৷ থাকে, তাহা 

পাঠান্তর £__-(ক) প্রহষ্টত্যক্তঘারস্ত ্লীবস্য ক্ষমকণ্ত চ। 
(খ) স্থেছৈরুপেন্যো দারৈর্ন দোষঃ লাহসে! ভবেৎ। 
(গ) আী-পুলাংশ্চ সমেয়াতাং গ্রানাং সংগ্রহ্ণং ভবেৎ 
(ঘ) দুতীসংপ্রেষণশ্চৈব লেখা-সংপ্রেষগৈরপি । 
(ড) অন্যৈরপি ধ্যতীচারৈঃ লর্বৎ সংগ্রহ স্থৃতম্। 

১৩ 

শা স্পীক্পি শি শশী শীতে 

৬ 

উপকারক্রিয়৷ কেলিঃ স্পর্শো ভূষণবালসাম্। 
সহ খট।সনং খর দর্বং সংগ্রহণং স্মৃ ত্ (ছ) ॥৬৬ 
পাণো যচ্চ নিগৃহীয়াদ্ বেণ্যাং বস্ত্রাঞ্জলেহপি বা (জ)। 
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ঝ ভ্রয়াৎ সর্বং সংগ্রহণং স্মৃতম্ 1৬৭ 

বন্্রেরাভরপৈর্মাল্যৈঃ পানৈর্ডক্ষ্ৈস্ততৈব চ। 
তপ্রেষ্যমাণৈর্গন্ধিণ্চ বেগ্ং লংগ্রহণং বুধৈঃ (ঝ) ॥৬৮ 

দর্পাদ্ বা যদ্দি বা মোহাচ্ছ।াঘয়! ব| স্বয়ং বদেত । 
ময়েয়ং ভূক্তপুর্বেতি তচ্ছ সংগ্রহণং স্বৃতম্ (4) ॥৬৯ 

স্বজাত্যতিশয়ে পুংনাং দণ্ড উত্মনাহসঃ ()। 
ধ্যমস্তানুলোম্যেন প্রাতিলোম্যে প্রমাপণম্ ঠে) ॥৭০ 

হইলে উহা পরস্পরের অনুমত বলিয়া এ সকল কার্ধ্য 
সংগ্রহণ বলিয়া জানিবে ৬৫ 

পরম্পরের উপকার করা, পরম্পরে ক্রীড়া! করা 
পরস্পরের ভূষণ বা বস্ত্র স্পর্শ বা মাকর্ষণ করা! এবং এক- 
শধ্যায় একর উপবেশন করা--এই সকল্প কার্মকেও 
মনীষিগণ সংগ্রহণ বলিয়া মনে করেন 1৬৬ 

হাত ধরিয়া টানা বা মুচড়াইয়া দেওয়া, বন্ধ লন্বমান 
বেণী ধরিয়া বা বস্্রাঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করা, “আচ্ছা, 

থাক থাক্” এইরূপ যে কথা-সেই সকলকেও বিজ্ঞগণ 
সংগ্রহণ বলিয়! জানেন ।৬৭ 

সী, পুরুষ কিংবা উভয়ে একে অপরকে যে বস্ত্র, 
অলঙ্কার, মাল্য, পানীয় এবং ভক্ষ্যবস্ত কিংবা গদ্ধদ্রব্য 

প্রেরণ করে, তাহার দ্বারাও পগ্ডিব্যক্তিগণ সংগ্রহণ 
অর্থাত অনুরাগের কারণ অনুভব করিয়া থাকেন 1৬৮ 

যদি কোন পুরুষ অহঙ্কারবশতঃ কিংৰা অজ্ঞানতার 
জন্য বা আত্মপ্রশংদার অভিপ্রায়ে “এই নারীকে আমি 
উপভোগ করিতেছি” এই কথা বলে, তাহা হইলে 
মনীবিগণ তাহাকেও সংগ্রহণ বলিয়া জানেন ।৬৯ 

() পরম্পবমন্থমতে তচ্চ সংগ্রহণং ভবে! ছে) --ভবেৎ। 
(অজ) -_বস্ত্রাস্তয়েইপি বা। 

(ব) ভাক্ষার্বা বধি বা ভোগোর্বস্ৈর্মালৈস্তথৈব চ। 
সংপ্রেব্যমাণৈর্গ ্ধৈষ্চ সর্যং সংগ্রহথণৎ, তবেং ॥ 

(এ) -_সর্বং তৎ অংগ্রহণং স্মবতম্। 
(উ) হ্বজাত্যতিক্রমে পুংসা মুক্তমুস্তম সাসম্। 
(8) বিপরায়ে মধ্যবস্ত প্রভিলোমে প্রধাপণম্। 



৭৯ 

কন্যায়ামনকামায়াং দ্ব্যক্ুলম্যাপকর্তনমৃ। 
উত্তমায়াং বধস্তেব সর্বসংগ্রহণং তগট(ক) ॥৭১ 

সকামায়াং তু কন্যায়াং সঙ্গমে (খ) নাস্ত্যতিক্রমঃ | 
কিম্তৃলঙ্কৃত্য সতরুত্য স এবৈনাং সমুদ্ধহেত ॥৭২ 
মাত! মাতৃম্বসা! শ্বশ্রার্মাতুলানী পিতৃম্বলা | 
পিতৃব্য-সখি-শিযান্্রী ভগিনী ততসখী ন্বুষা ॥৭৩ 

দুহিতার্চার্ধ্যভার্ধ্যা চ সগোত্রা শরণাগতা | 

রাজা প্রত্রজিতা ধাত্রী সাধবী বর্ণোত্তমা চ যা ॥৭৪ 
শী ছি পর শেপ তি 

যে পুরুষ ্বজাতীয় কোন নারীর অনুমোদন না 

পাইয়া অভিগমন করে, সেই ব্যক্তি উত্তমসাহস-দণ্ডে 

দ্গুনীয় হইবে এবং উত্তমবর্ণ পুরুষ যদি নিন্নবর্ণা স্ত্রীতে 
তাঁহার অনুমোদন না লইয় অভিগমন করে, তাহা হইলে 

সেই পুরুষের মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে। আর হীনবর্ণ 
পুরুষ উত্তমর্ণ নারীর উপর অত্যাচার করিলে বধদণ্ডে 
দণ্ডিত হইবে ।৭০ 

কামনাবজিতা অবিবাহিতা কন্তাতে গমনকারী 
পুরুষের দুই অঙ্গুলিচ্ছেদনরূপ দণ্ড হইবে। উত্তমবর্ণা 
কন্যাগমনকারীর বধদণ্ড ও সর্বস্বহরণ হইবে ।৭১ 

কণ্ঠা যদি কামনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই 

কঞ্টাগমনে নারীর মধ্যাদ] লঙ্ঘিত হইবে না; কিন্ত 

কম্যাগমনকারী সেই পুরুষ আদরপূর্বক অলঙ্কতা সেই 
কন্যাকে বিবাহ করিবে 1৭২ 

মাতা, সবর্ণা, উত্তমবর্ণা ও হীনবর্ণা বিমাঁতা, মাতৃঘসা, 

শশা, মাতুলপড়ী, পিতৃঘসা, পিতৃব্যপত্বী, মিত্রপত্বী, 

শিল্ুপত্বী, ভগিনী, ভগিনীর সখি, ন্মুষা অর্থাৎ পুত্রবধূ, 

কন্ঠা, আচাধ্যপত্বী, সপিগুস্ত্রী, আত্মরক্ষার্থে আশ্রিতা 
স্ত্রী, অভিযিক্ত-রাঁজপতী, সন্ন্যাসিনী, উপমাতা অর্থাৎ 

ষে ভ্ত্রী বাল্যকাল হইতে যত্বের সহিত বধিত করিয়াছে 
ও উচ্চবর্ণের সাধৰী স্ত্রী-এই সকল নারীর মধ্যে যে 

কোন নারীতে গমন করিলে পুরুষ গুরুতল্লগামী বলিয়া 

কথিত হয়। সেই পুরুষের লিঙ্গচ্ছেদন হুইল দণ্ড, 
তাহার আর অন্য দখ্ডের বিধান শাস্ত্রে দেখা যায় 

শপ পপ শিস পিপি 

০ পদ পা 

দিতির রি টির 

পাঠাভ্তর ₹_ 
(ক) -_সর্বস্বহরণৎ তখ। (খ) সকামাক়্াধ ভু কন্তায়াৎ সবর্ণে--। 

আর্ধয-শাষ্রি 

আসামন্যতমাং গত্বা গুরুতল্লগ উচ্যতে। 
শিশ্ষস্তোতকর্তনং তম্থা নান্যো দণ্ডে। বিদীয়তে (গ) ॥৭৪ 
পশুযোনাবতিক্রামন্ বিনেয়ঃ স দমং শতম্ (ঘ)। 
মধ্যমং লাহলং গোযু তদেবাস্ত্যাবসায়িযু 1৭৬ 
অগম্যাগামিনশ্চান্তি উ) দে রাজ্ঞা প্রচোদিতঃ | 
প্রায়শ্চিত্তবিধানং তু পাপানাং 

স্যাদ বিশোধনয্ চে) ॥৭৭ 
স্বৈরিণ্যব্রাঙ্গণী বেশ্যা দাসী নিক্ষাসিনী চযা। 
গম্যাঃ স্্যরানুলোম্যেন স্ত্রিয়ো ন প্রতিলোমতঃ ॥৭৮ 

না। যদি কোন পুরুষ দ্্রীপশুতে গমন করিয়া থাকে, 

তাহ! হইলে তাহার শতপণ দণ্ড হইবে। গোগমন- 

কারীর দণ্ড মধ্যম-সাহস অর্থাত পাঁচশত কাহন। 

চগুালাদি সপ্ত ভন্ত্যাবসায়ীর স্্রীগমনেও মধ্যম-সাহস 
দ€্) বিধেয় ।৭৩-৭৬ 

অগম্যান্ত্রীগমনকারী ব্যক্তিগণ রাজাকর্তক দণ্ডিত 

হইবে। অগম্যাগমনের জগ্গ যে প্রায়শ্চিস্তবিধি শান্তে 
কথিত আছে, তাহার আচরণ দ্বারা এ পাঁপের ক্ষয় 
হইবে অর্থাৎ অগম্যাগমনজনিত পাপ কেবল রাজদণ 

দ্বার ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।৭৭ 

স্বৈরিণী, অন্রাক্ষণী, বেশ্যা, দাসী কিংবা ব্যভিচারাদি 
দোষজন্যা যাহারা বহিষ্কৃতা--এই সকল নারী উচ্ভবর্ণ বা 

সমবর্ণ পুরুষ কর্তৃক ভোগ্যা হইবে। হীনবর্ণ পুরুষের 
দ্বারা তাহার। ভোগ্যা নহে ।৭৮ 

অব্রাহ্মণী, শ্বৈরিণী, বেশ্যা, কৃতদাসী কিংবা 

গুহনির্বাসিতা--এই সকল নারীগণ কোন ব্যক্তির রক্ষিতা 
অবস্থায় কাহারও গৃহে দাসী হইয়া অবস্থান করিবার 
সময় যদি কেহ এই সকল সত্রীতে উপগত হয়, 

তাহা! হইলে পরক্জ্রীগমনের ম্যায় দোষ হইবে। 

( পূর্বশ্লোকে এইসকল নারী গমনযোগ্যা বলা হইলেও 
তাহারা যখন রক্ষিতা অবস্থায় কাহারও গৃহে বাদ 
গর বধ সভা ৯ ই 

(গ) শিশ্নন্তোতৎ্কতনং দণ্ডো নান্তস্তত্র বিধীয়তে | 

(ঘ) পঞ্ডযোন্যামতিক্রম্য বিনেয়ঃ লদ্খৎ শতম্। 

(ঙ) অমগ্যাগামিনঃ শান্তি-_-। 
(6) --বিধাবত্র প্রায়শ্চিত্ত বিশোধনম্। 



নায়দ-মৃতিঃ 

আস্মেষ তু ভূজিষ্যান্থ দোষঃ স্যাৎ পরদারষ। 
গম্য। অপি ছি নোপেয়! যত্তাঃ পরপরিগ্রহাঃ (ক) ॥৭৯ 

অনুৎ্পন্নগ্রজায়ান্ত পতিঃ প্রেয়াদ্ যদি জিয়া । 
নিষুক্তা গুরুভিগচ্ছেদ দেবরং পুত্রকাম্যয়া ॥৮০ 

সচ তাং প্রতিপঘ্থেত তথৈবা পুত্রজন্মতঃ | 
পুত্রে জাতে নিবর্তেত সম্করঃ (খ) স্যাদতোহন্যথা ॥৮১ 
ঘতেনাভ্যজ্য গাত্রাণি তৈলেনাবিকৃতেন বা। 

মুখান্মুখং পরিহরন্ গাত্রৈর্াত্রাণ্যসংস্পৃশন্ ॥৮২ 

করিবে, তখন তাহার সেই রক্ষক-পুরুষ ব্যতীত অন্য 
কাহারও অভিগমনের যৌগ্যা হইবে ন1 )।৭৯ 

যেন্ত্রীর সম্তানসম্তবের পূর্বেই পতি মৃত হয়, সেই স্ত্রী 
গুরুজনগণের নিয়োগ অনুসারে পুত্রলাভেচ্ছায় দেবরকে 

বরণ করিবে । সেই দেবর পুত্রোশুপত্তি না হওয়া 

পর্যন্ত এঁ স্ত্রীকে গ্রহণ করিবে আর পুত্রোৎপন্তি হইলে 

তাহা হইতে প্রতিনিবৃন্ত হইবে । যদি ইহার অন্যথা 

হইয়া থাকে, তাহ। হইলে সঙ্করদোৌষ জানিবে 1৮০-৮১ 

গুরুজনের নিয়ৌগ অনুসারে ভ্রাতৃজীয়াভিগমনকা রী 
প্ুরুষ নিজের সমস্ত শরীরে ঘ্বত কিংবা অবিকৃত 

অর্থাৎ অবানিত গন্ধাদি-শৃন্য তৈল দ্বারা আপাদমস্তক 
মর্দনপূর্বক নারীর মুখ হইতে স্বীয় মুখ পরিহার করত 
অর্থাৎ চুম্বনীদি ন। করিয়া এবং স্বীয় গাত্র দ্বারা 

নারীর অন্যগাত্র স্পর্শ না করিয়া অর্থাৎ আলিঙ্গনাদি 

না করিয়া উপগত হইলে নিয়োগধর্ম রক্ষিত হইয়! 

থাকে ।৮২ 

যে বংশে কেবল সেই নারীই অবশিষ্ট আছে, সেই 

বংশের সন্তানধার! রক্ষার জন্য তাহাতে উপগত হইবে, 

কামজ্ন্থ উপগত হইবে না। নারী যদ্দি পুত্রবতী হয়, 
তাহা হইলে সে সম্বন্ধে পৃজ্যস্থানীয়া হইবে অতএব 
তাহাতে উপগত হইবে না। এ নারীর রজঃকাল নিবৃত্ত 
হ্্ 

পাঠীস্তর £ কে)_ নোপনেয়া ভান্চেষন্ পরিগ্রহাঃ। থে) বিপ্লধঃ | 

(গ) নীরবস্কামনিচ্ছন্তীৎ বন্ধ্যাং পুত্রবতীং স্তিয়ম্। 

ন গচ্ছেদ্ গঞ্জিণীৎ নিদ্দ্যাম নিযুক্তাঞ্ বন্ধুতিঃ ॥ 

ৃ 

| 
| 

চিট 

০০০ উট 

নিউ 

কুলে তদবশেষে হি সন্তানার্থং ন কামতঃ| 
স্িয়ং পুত্রবতীং বন্ধ্যাং নীরজস্কামনিচ্ছতীম্ (গ) ॥৮৩ 
ন গচ্ছেদ্ গভিণীং নিন্দ্যামনিযুক্তাঞ্চ বন্ধুভিঃ | 
অনিযুক্ত। তু যা নারা দেবরাজ্জনয়েও স্থৃতম্ ॥৮৪ 

জারজাতমরিক্থীয়ং তমাহুধ্মবাদিনঃ | 
তথা নিধুক্তে৷ যো ভার্য্যাং (ঘ) যবীয়াঞজ্যায়দে। 

ব্রতেিৎ ৮৫ 

যবীয়সো বাঁ যো! জ্যায়ানুভৌ তে) গুরুতল্লপগৌ । 

হইলে, তাহার ইচ্ছা না থাকিলে, এ নারী গর্ভবতী . 
হইলে এবং নিন্দনীয় হইলে সেই নারীতে গমন করিবে 

ন|। বে নারী বদ্ধুবর্গ দ্বারা নিযুক্ত না হইয়া দেবর 
হইতে সন্তান উৎপাদন করে, বেদবাদরত ব্যক্তিগণ 

সেই গর্ভোৎুপন্ন সন্তানকে জারজ ও ধনে অনধিকারী 

বলিয়া থাকেন। বন্ধুদ্ারা নিঘুক্ত না হইয়া যে কনিষ্ঠ 
জাতা জোযষ্ঠভ্রাতার ভার্যাতে উপগত হয় কিংবা 

যে জ্যষ্ঠজাতা কনিষ্ঠভ্রাতীর ভাধ্যাতে উপগত হয়, 
এতাদৃশ কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ট উভয় ভ্রাতাই বিমাতৃগমনতুল্য 
পাপী হইয়া থাকে। এইজন্য গুরুজন কর্তৃক নিযুক্ত 
হইয়া গমন করিবে এবং এঁন্ত্রীকে যথোচিত উপদেশ 

দিবে অর্থাৎ এ স্ত্রীকে বলিবে-তুমি পরপুরুষের নিকট 
গমন করিতেছি' এইরূপ বুদ্ধি করিবে না, তাহা হইলে 
অধর্ম হইবে। এই গমন সন্তানের জন্য, সুতরাং অধর্ম 

হইবে না, সন্তান হইলে ধর্মই হইবে 1৮৩৮৬ 

পূর্বোক্ত নিয়োগ-ধর্মবিধি অনুসারে পুত্রবধৃস্বরূপ 
জাতাঁর স্ত্রীতে গমন করিয়া গর্ভোৎপাদন করিবে। 

তারপর সেই স্ত্রী পুত্রপ্রসব করিলেই পবিত্র হইবে। 

নিয়োগ-ধর্ণানুসারে গমন একবার মাত্র হইবে । তাহাতে 

যদি গর্ভসঞ্চার না হয়, তাহা হইলে গর্ভে তপত্তিকাঁল 

পর্ধ্যস্ত প্রতিখতুতে একবার মাত্র গমন করিবে। 

গর্ভ হইলে এ স্ত্রী যেরূপ ছিল সেইরূপই থাকিবে 
অর্থাৎ পুত্রবধূৃতুল্যই থাকিবে ।৮৭ 

ঘ) তথ। নিধুক্ত ভার্ধ্যায়াং-- 



১০৩ আধ্য-শান্র 

নিযুক্তে। গুরুভিরগচ্ছেদদুশিত্যাৎ স্্িয়ং চ সঃ (১)%)৮৬ স্্রীধনভ্রটসর্বন্বাং গর্ভবিআ্রাবিণীং তথ! | 
পুর্বোক্তেন বিধানেন সাং (ক) পুংসবনে শুচিঃ। 
সকুদাগর্ভাধানাদ্ বা কৃতে গর্ডে ততৈব সা (খ) ॥৮৭ 
অতোইন্যথা বর্তমানঃ পুমান্ স্ত্রী বাপি কামতঃ। 
বিনেয়ৌ হৃভৃশং রাজ্ঞ! বিপ্রবঃ স্তাদতোহন্যথ| (গ) ॥৮৮ 

ঈর্ষ্াসুয়াসমখে তু সম্বন্ধে (ঘ) রাগহেতুকে 
দম্পতী বিবদীয়াতাং (উ) ন জ্ঞাতিষু ন বাজনি ॥৮৯ 
অন্যোন্যং ত্যজতে। রাগঃ স্যাদন্যোন্যবিরুদ্ধয়োঃ | 

্ত্ীপুংসযোনিগুটায়া ব্যভিচারাদৃতে স্ত্িয়াঃ ॥৯ 

ব্যভিচারে স্ত্রিয়া মৌগ্যুমধঃশয়নমেব চ | 
কদন্নং বা কুবাসশ্চ কর্ম চাবস্করোষ্কনম্ ॥৯১ 

নিয়ৌগ-ধর্মবিধি অতিক্রম করিয়। পারস্পরিক কাঁমনা- 

বশতঃ স্ত্রী ও পুরুষ যদি অগ্যপ্রকারে উপগত হয়, তাহা 

হইলে রাজা সেই স্ত্রীও পুরুষকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত 
করিবেন, নতুবা সামাজিক বিপধ্যয় উপস্থিত হইবে ।৮৮ 

্্ীপুরুষের মধ্যে পরস্পর ঈীর্্যা ও অসূয়ামূলক 
মমোমালিগ্য ঘটিলে এ স্বামীন্ত্রী জ্ভাতিগণের নিকট বা 
রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থাপন করিবে না 1৮৯ 

রক্ষিতা নারীর কোন ব্যভিচার-দোষ না ঘটিলে 

কেবল পরম্পর-বিরোধের জন্য একে অপরকে যদি ত্যাগ 

করিয়া থাকে; তাহা হইলে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ই দোষী 
সাব্যস্ত হইবে। স্ত্রীলোক যদি ব্যভিচারিণী হয়, তাহা 

হইলে মধ্তকমুগ্ডন করাইয়া তাহাকে নিন্মদেশে বা ভূমিতে 
শয়ন করাইবে, নিকৃষ্ট অন্ন ভোজন ও অত্যন্ত মলিন 

০০ 

(১) নিষুক্তে। গুরুভিগঁচ্ছেদ্ 'ভ্রাতৃভার্য্যাৎ যবীয়সঃ | 
* ৮৬ নং গ্লোকের পর গ্রন্থবিশেষে নিম্নলিখিত শ্লোক ছইটি অধিক 

দেখা যায় ৫-- 

জ্যেষ্টভার্ধ্যাং কনিষ্টো। বা গচ্ছেদ গুরুনিয়োগতঃ | 
কুলসস্তানরক্ষ] তু ফলং সমধিগচ্ছতঃ ॥ 
অবিগ্ভমানে তু গুরৌ রাজ্ঞো বাচাঃ কুলক্ষয়: | 
ততত্তদ্ বচনাদ গচ্ছেদনুশিষ্য স্ত্িয়ৎ বচঃ | 

পাঠীত্তর $__(ক) পুর্বোক্কেনৈব বিধিনা শ্নাতাং _ 
(খ) সক্কদ্ বা গর্ভধানাদ্ বা কৃতে গর্ভে ্মষৈব সা। 
(গ) কিহ্বিষী স্যার্নিগ্রহে । (ঘ, সংরন্তে-_ | 
(ঙ বিষদেয়াতাৎ - | 

ভতুশ্চি বধমিচ্ছস্তীং স্তিয়ং নির্বাসয়ে পুরা চে) ॥৯২ 
অনর্থশীলাং সততং তখৈবাপ্রিয়বাদিনীস | 

পুর্বাশিনীঞ্চ ঘ1 ভর্তূঃ ক্ষিপ্রং নির্বাসয়েদ্ গৃহাৎ (ছ) 
॥৯৩ 

বন্ধ্যাং স্্রীজননীং নিন্দ্যাং প্রতিকূলাঞ্চ সর্বদা | 

কামতো (জ) নাভিনন্দেত কুর্বমেবং স দোষভাক্ ॥৯৪ 

অনুকূলামবাগডুষ্টাং (ঝ) দক্ষাং দাধ্বীং প্রজাবতীমূ। 
ত্যজন্ ভার্যামবন্থাপ্যো রাজ্ঞা দণ্ডেন ভূয়লা ॥৯৫. 
অজ্জঞাতদোষেণোঢ়া যা নির্দোষ! (4) নান্যমাশ্রিতা | 
বন্ধুভিঃ সাভিযোক্তব্যা (ট) নির্বদ্ধুঃ স্বয়মাশ্রয়েৎ ॥৯৬ 

বন্্ী পরিধান করিতে দিবে । ময়লা-পরিদ্ধারাঁদি নিকৃষ্ট 
কর্ণ করাই তাহার কর্ণ হইবে ।৯০-৯১ 

যে নারী গর্ভঙ্াব করাইবে কিংবা স্বামীকে হত্য। 
করিতে ইচ্ছা করিবে, সেই নারীকে শ্রীধন হইতে 
বঞ্চিত করিয়! গৃহ হইতে নির্বাসিত করিবে 1৯২ 

সংসারের অনর্থ সষ্টি কর! অর্থাণড ক্ষতি করাই বাহার 

স্বভাব, যে নারী সতত অগিয়বাক্য বলে, যে নারী 

স্বামীর ভোজনের পূর্বেই ভোজন করে, সেই নারীকে 
গুহ হইতে তণপর বহিক্ধার করিয়া দিবে ।৯৩ 

যে নারী বন্ধ্যা কিংবা কেবল কন্ঠা প্রসব করিয়া 

থাকে, নানা দোষের জন্য নিন্দনীয়া, সর্বদ] প্রতিকূল 
আচরণ-পরায়ণ তাদৃশ স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় কখনও আদর 

করিবে না, করিলে দৌষভাগী হইবে ।৯৪ 

যে স্ত্রী স্বামীর অনুকূল আচরণকারিণী, প্রিয়বাদিনী, 
গৃহকর্ষে নিপুণা, ব্যাভিচীর-দৌষরহিতা ও পুঞ্রপ্রসবিনী 
তাঁদৃশ স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে এ শ্্রীত্যাগী ব্যক্তিকে 
রাজ! কঠোর দণ্ড দ্বারা উক্ত স্ত্রীর সহিত গা্স্থ্-ধর্ম 
পালন করাইতে বাধ্য করাইবেন 1৯৫ 

(চ) - গৃহাৎ। (ছ) পূর্বাশিনী চ যাঁ ভতুঠ ন্দিপ্রং বুধঃ বিবালয়েদ্। 

(জ)কামং তাং-।| (ঝ) অন্ুরূপামধাগ্হষ্টাং__। 

(ঞ) অজ্ঞাতদো বদৃষ্টা যা নির্গতা- | 
(৯) বন্ধুভিঃ লা নিযোক্তব্যা-_ | 



নষ্ট মৃতে প্রব্রজিতে রীবে চ পতিতে পতৌ (ক)। 
পথ্যাম্বাপত্স্থ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥৯৭ 
অফ্ক বর্ধাণ্যুদীক্ষেত ত্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিম্। 
অপ্রসৃতা! তু চত্বারি পরতোহন্যং সমাশ্ায়ে ॥৯৮ 
কত্রিয়া ঘট সমান্তিষ্েদপ্রসূতা সমাত্রয়মূ। 
বৈশ্যা প্রসূতা চত্বারি দ্বে বর্ষে ত্বিতরা বসে (খ) ॥৯৮ 
ন শূত্রোয়াঃ স্মৃতঃ কাল এষ প্রোধিতযোধিতাম্ গে)। 
জীবতি শ্রায়মাণে তু স্যাদেষ দ্বিগুণো বিধিঃ ॥১০০ 

'কন্তার দোষ না জানিয়া 

বিবাহ করিয়া থাকে এবং 

নারী যদি অন্য কোন পুরুষকে 
বিবাহের পর ষদি কম্যাকালের অপরিজ্ঞাত দোষ জ্ঞাত 

হওয়। যায়, তাহা হইলে সেই নারীকে তাহার 

পিআাদি বন্ধুবর্গের সহিত মিলাইয়া দিবে অর্থাৎ 
নিজে গ্রহণ না করিয়া তাহাদের নিকট পাঠাইয়া 

দিবে । যদি কন্যার পিজাদি কোন বন্ধু না থাকে, 
তাহা! হইলে কন্যা নিজের ইচ্ছানুসারে পুরুষাস্তরকে 
আশ্রয় করিবে ।৯৬ 

স্বামী নিরুদ্িষ্ট, মৃত, সন্ন্যাসী, ক্লীব কিংবা পাঁপ- 
কর্মের জন্য পতিত হইলে- এই পঞ্চবিধ আপত্কালে 
নারী তন্যপতি গ্রহণ করিতে পারে । (এখানে বক্তব্য 
এই যে, এইস্থলে পতি শব্দ বাগদামে উদ্দিষ্ট পাত্রকে 
বুঝায়, কারণ, “যস্যা অ্িয়েত কন্যায়া বাঁচা সতো কৃতে 

পতিঃ এই বচমে বাগান হইলে সেই পাত্রকে পতি 

বলিয়া নির্দেশ করার বিধি আছে, তাহা না হইলে 
সতীত্বহানিকর ব্যাভিচারিণী-দোৌষ আসিয়া পড়ে )1৯৭ 

সন্তান হওয়ার পরে ক্রাক্ষণ-স্বামী যদি বিদেশে: 
যাইয়া থাকে, তাহ হইলে সেই স্বামীর জন্য ব্রাঙ্মণী আট 

১৩১. 

অপ্রবৃতে। তু ভূতানাং দৃষ্টিরেষা গ্রজাপতেঃ। 
অতোহন্যগমনে স্ত্রীণামেষ দোষে! ন বিদ্যাতে (ঘ) 

ূ ॥১০১ 

আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জম্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ | 

প্রাতিলোম্যেন যজ্জম্ম স জ্ঞেয়ো 

বর্ণসংসঙ্করঃ ॥১০২ 

অনস্তরঃ স্মৃতঃ পুত্রঃ পুত্র একাস্তরস্তথ! | 
দবযস্তরশ্চানুলোম্যেন তৈব প্রতিলোমতঃ ॥১০৩ 

যদি কেহ তাহাকে ; বসরকাল অপেক্ষা করিবে এবং সম্তান হইবার পূর্বে 
বিবাহের পর সেই ৷ বিদেশে যাইলে চারি বতসরকাল অপেক্ষা করিবে 

আশ্রয় না করে এবং ! এবং তাহার পর সেই ব্রাঙ্মণী অন্যব্যক্তিকে আশ্রয় 

করিতে পারিবে 1৯৮ 

সম্তানযুক্ত! ক্ষত্রিয়ার স্বামী যদি বিদেশ যাইয়া 

থাকে; তাহ! হইলে ছয়বৎসর অপেক্ষা করিয়া এবং 

নিঃসন্তান! ক্ষত্রিয়া তিনবগুসর অপেক্ষা করিয়া অগা 

পুরুষকে আশ্রয় করিবে। জাতসন্তানা বৈশ্থা স্বীয় 
প্রোষিতপতির জন্য চারিবশুসর এবং নিঃসস্তানা বৈশ্টা 

ছুইবুসর অপেক্ষা করত পুরুষাস্তর গ্রহণ করিবে। আর 
শূ্রা সম্বন্ধে এতাদৃশ অবস্থায় প্রোধিতস্বামীর জন্য 
অপেক্ষা করার কোন কালনির্দেশে করেন নাই। 

প্রোষিতভর্তৃকা নারীর সম্বন্গে ইহাই হইল শান্দরনিরিষ্ট 

অপেক্ষা করিবার কাল। বিদেশস্থ স্বামী জীবিত আছেন 

-ইহ। যদি স্ত্রী শুনিতে থাকে, তাহ হইলে এ সকল 

কালের দ্িগুণকাল অপেক্ষা করিতে হইবে--ইহাই 
শাঞ্্রের নির্দেশি 1৯৯-১০০ 

প্রীণিগণের প্রজনন-ক্ষমতা যদি ব্যাহত হয়, তাছা 

হইলে এই ক্ষেত্রজ সম্ভতানোতপাদনবিধি প্রযোজ্য হইবে 
_ইহাই প্রজাপতির স্গ্রিরক্ষার উপায়। সেইহেতু 
সন্তানের জন্য পতি ভিন্ন অন্যপুরুষগমনে নারীর 'স্বৈরিধী। 

পাঠীভ্তর £--(ক) পত্টে প্রব্রজিতে নষ্টে ক্লীবেখ পতিতে মৃতে। প্রভৃতি কোন দোষ হইবে না ।১৯১ 
(খ) ছ্বে সমে অপ্রজা বসেৎ। 
(গ) ন শুদ্রানাঃ স্বতঃ কালো ,ন চ ধর্মব্যতিক্রমঃ। 

বিশেষতোধ্প্রহ্তায়াঃ সংবৎসরপর। স্থিতিঃ | 
অপ্রন্বত্ধো শ্বুতে। ধর্ম এব প্রোধিতযোবিভাষ্। 

(ঘ) প্রতাপ্র বৃত্তে ভূতামাং ছিরে প্রজাপতেঃ। 
অভোঙ্সথাগমে বীণাজেধং দোষে! ন বিজতে | 



১৯২, 

উগ্রঃ পারশবশ্চৈব নিষাদশ্চান্ুলোমতঃ | 

অন্বন্ঠো মাগধশ্চৈব ক্ষত! চ কষত্রিয়াতুজঃ ॥১০৪ 

আনুলোম্যেন তত্রৈকো ছে! জ্ঞেয়ৌ প্রতিলোমতঃ 
ক্ষত্রাদ্যাঃ প্রতিলোমাঃ স্থ্যরনুলোমাস্তিমে ম্মৃতাঃ॥১০৫ 
ংস্কারাশ্চরুপাকাগ্ান্তেষাং ত্রিঃ সপ্ত বৈ মতাঃ। 

সবর্ণে ব্রাহ্মণী পুত্রঃ ক্ষত্রিয়ায়ামনন্তরঠ % ॥১০৬ 
০ আনা "দা আপ ০৭৪ ৭ পন কপ 

অনুলোমক্রমে উচ্চবর্ণ পুরুষের দ্বারা নিম্নবর্ণের স্্রীতে 
যে সন্তানের উৎপত্তি, তাহা বিধিসম্মত। আর প্রতি- 

লোমক্রমে নিন্ববর্ণের পুরুষের দ্বারা উচ্চবর্ণের স্্রীতে ঘে 
সম্তানোতপত্তি, তাহা বর্ণসঙ্করকীরক-__ইহা উক্ত আছে। 

পরবতিবর্ণের স্্রীতে জাত যে সন্তান অর্থাণ ব্রাহ্ধণের 

ক্ষত্রিয়ীজীত সম্তীন--তাহা এএকীন্তর' সন্তান বলিয়া 

জাঁনিবে। তশুপরবন্তি-বর্ণের স্্রীতে জাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণের 

বৈশ্বাজাত যে সন্তান তাহা" দ্বান্তর' বলিয়া জানিবে। 
তশুপরবন্তিণীন্ত্রীতে জাত অর্থাৎ ব্রাঙ্গণের শূদ্রা স্ত্রীতে জাত 

যে সন্ভান, তাহ! 'ত্রান্তুর' । এইরূপে অন্ুলোমক্রমে অর্থাৎ 

স্বাভাবিক ক্রমে সম্তান উত্পন্ন হয়। আর প্রতিলোমক্রমে 

অর্থাৎ বিপরীতক্রমেও এরূপ সন্তান হইয়া থাকে। 

(এখানে বক্তব্য এই যে, যদিও মুলে ত্র্স্তর' এই 
শবটি নাই, তথাপি “একান্তর+, '্দ্যন্তর' এইরূপ ক্রমামু- 

সারে খধির অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া 'ত্রাস্তর' এই শব্দটি ৰ 
ব্যবহৃত হইল )।১৭২-৩ 

ভিগ্র” পারশব ও “নিষাদ? পুত্র অনুলোমক্রমে অথাৎ 

উচ্চবর্ণ পুরুষের দ্বার! নিন্ববর্ণী স্ত্রীতে উৎপন্ন হয়, আর 
'অন্যোষ্ঠ”, “মাগধা, ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পক্ষতৃ' বলিয়া 
অভিহিত হইয়া থাকে । (পরবর্তা শ্লোকে ইহাদের 
উৎপত্তির ব্যাখ্য৷ প্রদশিত হইবে )1১০৪ 

ইহাদের মধ্যে অর্থাৎ 'অন্থোষ্ট',:মাগধ ও ক্ষত 

মধ্যে প্রথম অন্বোষ্ঠ' অনুলোমজ সম্ভন অর্থাৎ বৈশ্যার 
০ 

* গ্স্থাভ্তরে নিয়লিখিত শ্লোক ১০৬ নং প্লোকের পর অধিক 

দেখ। যায় 

উত্তমেভ্য্্রয়স্তিত্যঃ শৃদ্রাপুত্ঃ প্রকীর্ডিতাঃ | 
”. জ্রাঙ্ষণ্যামপি চগ্ডালহুতবৈদেহক! অপি। 

অপরেভ্যন্তর়ন্ত্রিভ্যো বিজ্ডেয়াঃ প্রতিলোমতঃ ॥ 

অন্থষ্টোগ্রো৷ তথা পুত্রাবেরং ক্ষত্রিয়-বৈশ্ঠাযোঃ 
একাস্তবস্ত চাম্বষ্ঠো বৈশ্যায়াং 

ব্রাঙ্মণা স্থুতঃ ॥১০৭ 

শৃদ্রায়াং ক্ষত্রিয়াত্তদ্বমিষাদে। নাম জায়তে 

শূদ্রো পারশবং সুতে ব্রা্মণাছুত্তরং স্ৃতম্ ৪১০৮ 

আনুলোম্যেন বর্ণানাং পুত্র! হেতে প্রকীতিতাঃ। 

গর্ভে ব্রাঙ্ষণ কর্তৃক উত্পাদিত সন্তান ; অপর দুইটি অর্থাৎ 

মাগধ ও ক্র্ত' হীনবর্ণ দ্বারা উত্পাদিত সন্তান অর্থাৎ 

ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে বৈশ্য কর্তৃক উৎপাদিত 'মাগধ' সন্তান 
এবং ক্ষত্রিয়! স্ত্রীতে শুভ্রদ্ধারা উৎপাদিত সন্তান “ক্ষতৃ' 

সন্তান । এইজন্/ 'ক্ষতৃ' প্রভৃতি প্রতিলোমজ সন্তান 

আর নিম্নলিখিত সন্তাঁনগণ অনুলোৌমজ সন্তান ।১০৫ 

তাহাদের চরুপাঁকপূর্বক সপ্তসংস্কার তিনবার হুইবে। 
ব্রাহ্মণের ত্রাহ্মণী পত্বীতে জাত সন্তান “দবণ' সন্তান, আর 
ক্ষত্রিয়াতে ব্রাহ্মণের উত্পন্ন সম্তীন “অনন্তর" ।১০৬ 

“অস্থোষ্ঠ' ও উগ্র ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এরূপ 'অনম্তর' 
সম্ভতান। বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ কর্তৃক উৎপাদিত পুত্র 
“অস্োষ্ঠ” পুত্র-ইহা ক্ষত্রিয় দ্বারা বাবহিত বলিয়া 
একান্তর পুত্র। (১০৩ নং শ্লোকে যে এএকান্তর” পুত্র 

বলা হইয়াছে, তাহার সহিত এই শ্লোকের একান্তর 

পুত্রের ভেদ হইল, পূর্বে বর্ণভেদ আর এইস্থলে অনুলৌম- 
ক্রমস্থ্রীভেদ )1১০৭ 

শুদ্রাতে ক্ষত্রিয় হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, 
তাহাকে “নিবাদ+ সন্তান বলে। শুত্রাগর্ভে ব্রাহ্মণ কর্তৃক 
যে সন্তান তাহাকে “পারশব” বলে ।১০৮ 

এই সকল সন্তান বর্ণের অন্ুলোমক্রমে অর্থাৎ উচ্চবর্ণ 

পুরুষ হইতে হীনবর্ণা স্রীতে জাত হয় বলিয়া কথিত 
আছে। “নত” ও “মাগধ” এই পুত্রন্য়, “অয়োগব” পুত্র 

এবং ক্ষত ও 'বৈদেহক' পুত্র ইহারা প্রতিলোম বর্ণক্রমে 

বৈশ্াপুত্রাস্ত দৌধ্যস্ত-ববনাষোগ ব। অপি। 

প্রাতিলোফ্োন তত্রৈকো দ্বৌ প্রেয়াবনুলোমজো' 

হুতাগ্ঠাঃ প্রতিলোমাস্ত জেয়াবপ্রতিলোমজে।। 
স সন্থরা; শ্বপাবান্যান্তেযাং ত্রিঃ সগুকো। গণঃ ॥ 



নাক্ষা-স্ৃতিঃ ১০৬ 

'সৃতশ্চ মাগধশ্চৈব পুত্রাবায়োগবন্তথা 1১০৯ ক্ষত্ারং ক্ষত্রিয় শুদ্রোৎ ৮০৮৮ তথা । 

প্রতিলোম্যেন বর্ণানাং ক্ষতৃ-বৈদেহকাবপি বন্তরঃ প্রতিলোম্যেন পাপিষ্ঠঃ সঙ্করে সতি ॥১১২ 

রি তু হকাষপি। চণ্ডালো জায়তে শুদ্রাদ ব্রাঙ্গণী যত্র মুহ্যাতি | 

অনস্তরঃ স্মৃতঃ সূতো৷ ব্রান্মণ্যাং ক্ষত্রিয়া সৃতঃ 0১১০ 

মাগধায়োগবৌ তত্বদ্ দ্বৌ পুত্রৌ বৈশ্থাশুদ্রেয়োঃ। 

ব্রাহ্মণ্যেকাস্তরং বৈশ্যাৎ স্থতে বৈদেহকং স্থতম্ ॥১১১ 

তল্মাদ্রাজ্ঞা বিশেষে স্্রিয়ো রক্ষ্যান্ত সন্করাৎ (ক)1১১৩ 

ইতি নারদ-স্মুত স্ত্রীপুংঘযোগে। নাম দ্বাদশং 
ব্যবহারপ্দং সমাপগুম্ ॥ 

অর্থ হীনবর্ণ পুরুষের দ্বারা উচ্চবর্ণা স্ত্রীতে উৎপাদিত; বলিয়া জানিবে। শৃত্র হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে একাত্তর 

হইয়াছে। ব্রাঙ্ষসী স্ত্রীর গর্ভে ক্ষত্রিয়-পুরুষ দ্বারা উৎপাদিত র পু উত্পাদিত হয়, তাহাকে “ক্ষত” বলিয়া জানিবে। 

'অনস্তর" পুত্র “স্থুত” নামে প্রনিদ্ধ। দেই “মাগধ” ও । আর প্রতিলোমক্রমে সক্করস্থলে ব্রাহ্মণী মোহগ্রস্তা হইয়া 

“আয্োগব” পুত্র বৈশ্য এবং শৃত্র হইতে অব্যবহিত: শু হইতে যে পাপিষ্ঠ সন্তান প্রসব করে, তাহাকে 

| ৷ গচণ্ডাল” বলিয়া জ হইতে শ্ত্রী- 

ূববর্ণীয়া স্ত্রীর গর্ভে জাত হয় অর্থাত ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভে লি” বলিয়া জানিবে। সেইজপ্ সঙ্ধর নী 

ূ ' সকলকে রক্ষা! কর রাজার অবশ্য কর্তব্য ।১০৯-১৩ 

বৈশ্য দারা উত্পাদিত 'মাগধ' ও বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভে শুদ্র '--- ২ 
5 . পাঠীস্তর 2 

্বারা উৎপাদিত “আয়োগব' পুত্র। বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মীণীর (কে) রাজ্ঞা পরীক্ষ্যৎ ন ষপা জাতে বর্ণসন্করঃ | 

গর্ভে ষে একাস্তর পুত্র জাত হয় তাহার নাম “বৈদেহক” : তন্রা রাজ্ঞ! বিশেষে য়ে রক্ষ্যান্থ সঙ্গ রাৎ ॥ 

ওস্কারনাথলেবক-ভ্রীরাঁমরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত নারদ-্মতির 

পঞ্চদশাধ্যায়ে স্্রী-পুং-সংযোগনামক দ্বাদশ ব্যবহারপদ সমাপ্ত । 



যোডশওঃ অধ্যায়ঃ 
অথ দায়বিভাগস্ত্রয়োদ্শং বিবাদপদ্মূ বিভৃয়াদ্েচ্ছতঃ সর্বান্ জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যথা! পিতা । 

বিভাগোহ্থস্থ পিত্র্যস্ত পুৰ্রৈর্ধত্র প্রকল্প্যুতে | ভ্রাতা শক্তঃ কনিষ্টো বা শক্ত্যপেক্ষ্যঃ 
দায়ভাগ ইতি প্রোক্তং তদ্বিবাদপদং বুধৈঃ কে) ॥১ কুলে শ্রিয়ঃ (উ) ॥৫ 
পিতযুরধবং গতে পুত্র! বিভজেরন্ ধনং ক্রমা২ (খ)। | শৌর্য্যভার্ধ্যাধনে চোভে (চ) যচ্চ বিগ্যাধনং ভবে । 
মাতুছুহিতরোহভাবে ছুহিতুণাং তদন্বয়ঃ ॥২ ্রীপ্যেতান্যবিভাজ্যানি প্রলাদো যশ্চ পৈতৃকঃ ॥৬ 

নিরৃত্তে বাপি মরণে (গ) পিতধুপিরতেম্পৃহে ॥৩ তন্তাপ্যেষ বিধিদষ্টো মাতাপি ছে) হি যথা পিতা ॥৭ 
পিতৈব বা স্বয়ং পুত্রান্ বিভজেদ্ বয়সি স্থিতঃ। অধ্যগ্নযধ্যাবাহনিকং ভর্ভুর্দায়স্তথৈব চ জ)। 
জ্যেষ্ঠং বা শ্রেষ্ঠভাগেন (ঘ) যথা ৷ ভ্রাতৃ-মাতৃ-পিত্প্রাপ্তং ষড়বিধং স্ীধনং স্মৃতম্ ॥৮ 

বাস্থ মতির্ভবে€ ॥৪ র স্্রীধনং তদপত্যানাং ভতৃগাম্যপ্রজান্থ তু। 

ৰ 
| 

দ্বায়ভাগ নামক ত্রয়োদশ বিবাদপদদ | ৷ জ্োষ্ঠপুত্রকে শ্রেষ্টভাগ অর্থাৎ দুইভাগ কিংবা তাহার 

পুত্রগণ পিতৃধনের যে বিভাগ করিয়া থাকে, শান্জে  ইচ্ছানুরূপ ভাগ করিয়া দিতে পারেন ।৪ 
তাহাই 'দায়ভাগ' বলিয়া কথিত আছে । বিভাজ্য-ধনকে ই ৃ  যেরূপ পিতা সকলপুত্রগণের পালনপুবক সংসারের 

পণ্ডিতগণ বিবাদপদ (বিবাদের স্মান) বলিয়াছেন ।১ ৰ উন্নতিমাধন করিত, সেইরূপ জ্যোষ্টভ্রাতা পিতার মৃত্যুর 

পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ ক্রমানুসারে অর্থাত পুত্র- | পর কনিষ্টভ্রীতৃবৃন্দ তাহার তশ্বাবধানে থাকিতে ইচ্ছ 

পৌত্র_-এই ক্রমানুষায়ী পিতৃধন ভাগ করিয়া লইবে। | করিলে তাহাদিগকে ভরণপোষণ করিবে। যদি জ্ঞোষ্- 
মাতার মৃত্যুর পর কন্যাঁগণ মাতৃধন ভাগ করিবে। যদি ভ্রাতা অসমর্থ হয় এবং কনিষ্ঠভ্রীতা শক্তিশালী হয়, 

কন্যা না থাকে, তাহা হুইলে পুত্রগণ উক্ত মাতধন বিভাগ : তাহা হইলে সেই শক্তিমান্ কনিষ্ঠভ্রাতাই সকল 
করিয়া পরস্পর গ্রহণ করিবে ।২ জাতৃগণকে ভরণপোষণ করিবে, কারণ সংসারের 

যদি মাতার অর্থাু স্বীয় গর্ভধারিণী ও অন্যান্য ; অভ্যুদয় ক্ষমতাসাপেক্ষ ।৫ ] 

বিমাতার রজোনিবৃত্তি হয়, ভগিনীগণের বিবাহ হইয়া পিতার জীবিতাবস্থায় পুত্রদের অঞ্লিত ধন বিভাজ্য 

যায় এবং পিতার বিষয়ভোগাকাঙক্ষা। ক্ষয় হওয়ায় স্ত্রী | কি অধিভাজ্য তাহা প্রদর্শিত হইতেছে । নিজ সামর্থ্য 
সম্পর্ক ও বিষয়বাসন! নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে পিতার ; দ্বারা যে ধন অঞ্জিত হইয়াছে, বিবাহকালে যৌতুকরূপে 

জীবিতাবস্থায় পুত্রগণ ধনবিভগ করিতে পারিবে 1৩ শশুরাদি কর্তৃক যাহা প্রদত্ত হইয়াছে এবং স্বীয় বিস্ভা 
পরিণতবয়সে অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় পিতা স্বয্নং পুত্রগণকে | দ্বারা যে ধন অত হইয়াছে-_-এই ত্রিবিধ ধন বিভাজ্য 

সমস্ত ধন বিভাগ করিয়া দিবেন। বিভাগকালীন পিতা | হইবে না। এইরূপ পিতা অনুগ্রহ করিয়া ঘে ধন 
দিয়াছেন, তাহাঁও বিভাগযোগ্য নহে ।৬ 

মাতৃনিবৃত্তে রি প্রত্তান্থ ভগিনীষু চ। মাত্রা! চ স্বধনং দত্তং যন্ৈ স্তাৎ গ্রীতিপুর্বকম্। 

| 

পাঠীত্তর £__কে) __তদ্ ব্যবহারপদৎ বুধৈঃ | 
(খ) পিতযুণপগতে পুত্রা! বিভলেমুর্ধনৎ পিতঃ। (ও) -_শক্ঞ্যপেক্ষ্যৎ কুলে ক্রিয়া । (চ) শৌর্ধ্য-ভার্যযধনে হিত্বা- | 
(গ) নিরিষ্টে বাপ্যমরণে _- | (ঘ) শ্রেষ্ঠটবিভাগেন (ছ) মাতাপীষ্টে (জু) -ভ্রান্রাদত্তং পিতৃভ্যাঞ্চ। 



ধর-স্মৃতিঃ 

্রাঙ্মাদিযু চতুষ্ধাহুঃ পিতৃগামী তরেমু তু 8৯. 

কুটুম্বং বিয়া ভ্রাতুর্যো বিগ্ভামধিগস্ছতি। 
ভাগং বিগ্ভাধনাত্তম্মা ম লভেতা শ্রমভোছপি মন্ ॥১০ 

বৈগ্যোছবৈগ্যায় নাকামো দগ্ভাদংশং স্বতো ধনাৎ । 
পিত্র্যং দ্রব্যং সমাশ্রিত্য (কন চেত্তেন তদাহৃতম্ ॥১১ 

মাতা! নিজের ধন অর্থাৎ ঘাহ। গ্্রীধন বলিয়া কীতিত 
মেই ধন স্সেহার্চিত্তে ষে পুত্রকে যাহ দিবেন, তাহার 

বিষয়েও এই বিধি প্রযোজ্য হইবে অর্থাৎ পিতা 

প্রসন্নচিত্বে ধন দিলে যেমন বিভাগ হয় না, সেইরূপ | 

মাঁতাও প্রসন্ন হইয়া ঘে ধন দিবেন, তাহাঁরও বিভাগ ূ 

হইবে না, কারণ মাতাও পিতার তুল্য অর্থাৎ উভয়ের ৃ 

কোন পার্থক্য নাই।৭ 

মাতার কোন্ ধন নিজের, তাহা প্রদশিত হইতেছে। 

বিবাহকালীন শগ্মিসম্মুথে নারীকে যে ধন দেওয়া হয়, 
তাহাকে “অধ্যগ্সি-ধন বলে। বিবাহের পর পতিগুহে 
গমন সময়ে সেই নারী মে ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, 

তাহাকে 'অধ্যাবাহনিক'-ধন বলে। ভর্তা যে ধনশ্ত্রীকে 

দিয়া থাকে, এইরূপ ভ্রাতা, মাতা ও পিতার নিকট 

হইতে নারী ষে ধন পাইয়া থাকে -নারীর এই ড় বিধ 
ধনকে স্ত্রীধন বলিয়া জানিবে ।৮ 

এই ষড়বিধ স্ত্রীধনের অধিকারিণী-্ত্রীর অভাবে এ 
্লীধন তীঙ্থার অপত্যগণ অর্থাৎ প্রথম কন্যা, তদভাবে 
পুন লাভ করিবে । অপত্যের অভাবে ব্রীক্গ 
আদি পঞ্চবিধ বিবাহে অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ধ, 

প্রাজাপত্য ও গাহ্ধর্ব এই পঞ্চবিধ বিবাছে লব্ধ 
সত্রীধনে ভর্তা অধিকারী হইবে। আর আম্মুর, রাক্ষস 
এবং পৈশাচ-বিবাহকালে লব্ধধন পিতৃগামী হইবে অর্থাৎ 
প্রথমে মাত ও পরে পিতা পাইবে । ( এইস্থলে বক্তব্য 

এই যে, ব্রাক্ষাদিধু চতুষু ' এই মূলের ব্যাখ্যা পূর্বে যাহা 
প্রদশিত হইয়াছে, তাহা মহাজন কর্তৃক স্বীকৃত এবং 
টাকাকার কর্তৃক প্রদণিত হুইয়াছে। "পিতৃগামীতরেযু 
৮" এই মুলের ব্যাখ্যায় জীমুতবাহম পিতৃশব্দের একশেষ 

পাঠাজ্তর £--কে) পিড্দ্রব্যং তা শ্রিত্যা--। 

১৪ 

(খ) --পুত্রাপাৎ স্তান্তে ধবে 

১৪4. 

দ্বাবংশো গ্রতিপদ্ভেত বিভজনাকনও শ্পিতা | 
সমাংশভাগিনী মাত। পুত্রাপাং স্তান্থতে পতৌ(খ) 1১২ 
জ্যেষ্ঠায়াংশৌহধিকো দেয়ঃ কনিষ্ঠায়াবরঃ শ্বৃতঃ গে)। 
সমাংশভাজঃ শেষাঃ স্থ্যর প্রত্তা ভগিনী যথা, ॥১৩ 
ক্ষেত্রজেম্বপি পুত্রেষু তছজ্জাতেষু ধর্মতঃ | 
বর্ণাবরেষংশহানিরূট়াজাতেঘনুক্রমাৎ (ঘ) ॥১৪ 

কল্পনা করিয়া প্রথমে মাতা, পরে পিতা পাইবেন--ইহা 
দেখাইয়াছেন)। যে বিষ্ভা দ্বার! ধনোপার্জন হইবে, সেই 
বিষ্ভালীভের জন্য কোন জাতা যদি স্থানাস্তরে যায় এবং 

অন্য ভ্রাতা তাহার কুটুন্ববর্গকে স্বীয় অর্থব্যয়ে ভরণপোষণ 
করে, তাহা হইলে কুটুম্বভরণপোষণকারী ভ্রাতা বিদ্যাশূগ্য 
হইলেও বিদ্বান জাতার বিস্তাঙ্ধারা অজিত ধন হইতে অংশ 
লাভ করিবে ।৯-১০ 

যে ভ্রাতা বিদ্বান নহে, বিদ্বান্ ভ্রাতা মদি পৈতৃক ধন 
বায় করিয়া স্বীয় বিষ্ভার্জন না করিয়া থাকে, তাহা হইলে 
বিস্ঞাজিত স্বীয় ধন হইতে ইচ্ছা না করিলে তাহাকে অংশ 
দিবে না। ( ইহ] দ্বারা অন্ত বিদ্বান জাতা অংশ পাইবে 
_তাহা সূচিত হইল এবং সাধারণ ধন অর্থাত পৈতৃক-ধন- 
ব্যয়ে অজিত বিদ্ভা হইতে ধনাগম হইলে সেই ধনের অংশ 
প্রত্যেককেই দিতে হইবে )1১১ 

পিতা যদি পুত্রগণকে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দেন, 
তাহা হইলে সেই সময়ে পিতা ছুই অংশ পাইবেন। 
পিতার মৃত্যুর পর মাতার জীবিতাবস্থায় পুত্রগণ যদি 
সম্পত্তি বিভাগ করে, তাহা হইলে মাতাও পুত্রগণের 
সমান অংশ পাইবেন ।১২ 

জোষ্ঠভ্রাতা এক অংশ অধিক পাইবে, তশুপরবর্তী 
কনিষ্ঠভ্রাতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা অপেক্ষা কিয়দংশ কম পাইবে, 
আর অবশিষ্ট ভ্রাতিগণ এবং অদত্তা ভগিনী সমান অংশ 
পাইবে ।১৩ 

ধর্মীনুসারে উৎপন্ন ক্ষেত্রজপুত্রবিষয়েও ওঁরসপুত্রের 
ম্যায় বিভাগ হইবে অর্থাৎ ১৩নং শ্লোকে প্রদগিত 
বিভাগামুষায়ী বিভাগ হইবে। বিবাহিতা স্্রীতে. উৎপন্ন 

(গ) --দোটায তু হয়া শত । 
(ঘ) -_গৃঢ়াজা তেঘনও্রমাৎ | 



১৯৬ "শান 
পিত্রৈব তু বিভতক্তা যে হীনাধিকসমৈর্ধ নৈঃ | 
তেষাং স এব ধর্ম; (ক) স্যাৎ সর্বস্থয 

হি পিতা প্রভৃঃ ॥১৫ 

ব্যাধিতঃ কুপিতশ্চৈব বিষয়াসক্তমানসঃ | 
অন্যথাশান্ত্রকারী চ ন বিভাগে পিতা প্রভূঃ ॥১৬ 

কানীনশ্চ সহোটশ্চ গুটায়াং য্চ জায়তে । 
তেষাং বোঢ়। পিতা জ্ঞেয়স্তে চ ভাগহরাঃ স্বৃতাঃ॥১৭ 

অজ্ঞাতপিতৃকো৷ যশ্চ কানীনোহনুটমাতৃকঃ (খ)। 

মাতামহায় দগ্যাৎ স পিগুং রিকৃথং হরেত চ ॥১৮ 

হীনবর্ণপুত্রবিষয়ে ক্রমানুসারে এক এক অংশহীন 

করিয়া ভাগ করিতে হইবে ।১৪ 

পিতা! পুত্রগণকে অল্প, অধিক অথবা সম যেরূপ অংশ 

দিয়া বিভক্ত অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া দিবেন, সেই বিভাগই 
তাহাদের পক্ষে ধর্মসঙ্গত হইবে, কারণ, পিতা সমস্ত 
ধনেরই প্রভূ অর্থাৎ সর্বধনে প্রভৃত্ব বলিয়াই নুযনাধিক 

দান ধর্মসঙ্গত হইল ।১৫ 
রোগগ্রস্ত, ক্রুদ্ধ বা কামাদি-বশীডূত হুইয়! উপভোগা 

বস্তুতে আসক্তচিত্ত পিতা যদি জোষ্ঠতাদি জন্য যে 
ন্যুনীধিক ভাগ শান্প্রে কথিত মাছে তাহার অন্যথা করিয়া 

নযুন বা অধিক বিভাগ করিতে যান, তাহ! হইলে সেই 
বিভাগে তিনি প্রভু হইবেন না।১৬ 

কম্যাকালে অর্থাত বিবাহের পূর্বে কন্তাতে যে পুত্র 
উৎপন্ন হয়, তাহাকে “কানীন'-পু্র বলে। বিবাহের 
পূর্বে জাতগর্ভা কন্যাকে বিবাহ করার পর যে পুত্র উৎপন্ন 

হয়, তাহাকে “সহোঢ়পুত্র বলে। আর গুগুভাবে 

ষে পুত্র উত্পন্ন হয়, তাহাকে গঢ়াজ"-পুত্র বলে। এই 
সকল পুত্রের মাতাকে যে ব্যক্তি বিবাহ করিবে, 

তাহাকেই ইহাদের পিতা বলিয়া জানিবে এবং এ সকল 

পুত্রও পিতার অংশভাগী হইবে ।১৭ 

যদি অবিবাহিতা কম্যাতে উৎপন্ন সন্তানের পিতাঁকে 

না জানা যায়, তাহা হইলে সেই কানীন'-পুত্র মাতা" 
মহকে পিগুদীন করিবে এবং তাহার ধনভাগী হইবে ।১৮ 

ক শব তা পারা 

পাঠাজর £-_(ক) তেষাং স এব ভাগঃ--। 
(খে) --কানীনে! গুঢ়মাতৃকঃ | 

জাত! যে ত্বনিযুক্তায়ামেকেন বহুভিন্ত্থ। | 

অপিকথভাজঃ সর্বে স্থ্যবীজিনামেব তে স্ৃতাঃ (গ) ॥১৯ 

দদ্যুন্তে বীজিনে পিগুং মাতা চেচ্ছুহ্ছতো হৃতা । 
অশুক্কোপগতায়াং তু পিগুদা বোঢুরেব তে ॥২০ 
পিতৃদ্ধিট পতিতঃ ষণ্টে যশ্চ স্তাদৌপপাতিকঃ। 
ওঁরসা অপি নৈতেহংশং লভেরন্ ক্ষেত্রজাঃ কৃতঃ ॥২.১ 
দীর্ঘতী ব্রাময়গ্রস্তা জড়োম্মত্ান্ধপঙ্গবঃ (ঘ)। 
ভর্তব্যাঃ স্থ্যঃ (উ) কুলে চৈতে 

তৎপুত্রান্তংশভাগিনঃ ॥২২ 

যে স্ত্রী ক্ষেত্রজ-সন্তানের জঙ্য নিযুক্ত হয় নাই অর্থাৎ 
স্বৈরিণী স্ত্রী, তাহার গর্ভে এক ব্যক্তির দ্বারা কিংবা বনু 

ব্যক্তির দ্বারা যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, সেই সকল 

সন্তান ক্ষেত্রীর অর্থাৎ যাহার ভ্ত্রীতে উৎপন্ন হইয়াছে, 
তাহার ধনে অধিকারী হইবে না; তাহারা জনকেরই 
অর্থাৎ উৎপাদক ব্যক্তিরই সন্তান হইবে ।১৯ 

যদি উক্ত নারীকে অর্থাদি শুন্ধ দ্বারা গ্রহণ করা 

হইয়া থাকে, তবে তাহার সম্তানগণ বীজীকে অর্থাৎ 

উত্পাদককে পিগু দিবে । আর যদি শুল্ক মা দিয়া 

৷ পরক্ত্রীতে উপগত হইবার পর পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা 
| হইলে এ স্ত্রীকে যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছিল, উক্ত পুত্র 
_তাহাকেই পিগুদান করিবে অর্থাৎ তাহারই পুত্র বলিয়া 

স্বীকৃত হইবে ।২০ 
পিতৃত্বেষী অর্থাৎ যে পিতৃপোষণ করে না, পিতার 

ওধ্ব দৈহিক কর্মে বিমুখ, পিতাকে হত্যা করিতে উদ্ভত, 
নিষিদ্ধপানজন্ যে পুত্র পতিত, যে পুত্র ক্লীব এবং যে 
পুত্র গোহত্যাদি উপপাতককারী, সেই পুত্রের বিবাহিতা 
সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন ওরসপুত্রও ধনাধিকারী হইবে না। 
সেইস্থলে ক্ষেত্রঞাদি সন্তানগণের কথা কি আর বলিব 
অর্থাৎ তাহারাও ধনাধিকারী হইবে না ।২১ 

যে রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী এবং দীর্ঘকালেও যাহার 
উপশম হয় না যেমন রাজযঙ্গমাদি, তীব্র অর্থাৎ অত্যন্ত 

ক্লেশদায়ক যে রোগ জীবনকে বিষময় করে যেমন 
কুষ্ঠাদি--এইরূপ রোগগ্রন্ত, বিকলান্ঃকরণ, উপাপ্ত, 
গে) অবিক্থ ভাজতে সর্ষে বীজিনামেব তে স্বতাঃ | 
(ঘ) _-জল্লোম্মত্তান্ধপলবঃ । (5) কুটুমব্যান্তে--। 



শারহ-্মৃতিঃ 

দ্বিরামুধ্যায়ণ! দচ্যু্বাভ্যাং পিখ্ডোদকে পৃথক্ । 
রিকৃথাদর্থং সমাদছ্যুবাজিক্ষেত্রিকয়োস্তথা (ক) 1২৩ 
নংস্ষ্টানাং (খ) তু যে৷ ভাগস্তেষামেব স ইব্যতে 
অনপত্যোছং শভাগ যোহুপি 

নিবাজেঘিতরানিয়াু (গ) ॥২৪ 
ভ্রাতৃণামপ্রজাঃ প্রেয়াৎ (ঘ) কশ্চিচ্ছেত, প্রব্রজেতুবা। 

বিভজেরন্ধনং তম্য শেষাস্ত ভ্্রীধনং বিনা ॥২৫ 
ভরণং চাস্ত কুবারন্ স্ত্রীনামাজীবিতক্ষয়াৎ | 
রক্ষত্তি শয্যাং ভর্ত,শ্চেদাচ্ছিন্দ্যুরিতরাস্থ চ ॥২৬ 

জন্মান্ধ এবং জন্মকাল হইতেই পন্তু অর্থাৎ গতিশক্তিহীন 

ব্যক্তিকে পিতৃকুলজাত অন্যব্যক্তিগণ ভরণপোষণ 

করিবে এবং উক্ত রোগগ্রন্ত-ব্যক্তিদ্দের নির্দোষ পুত্রগণ 
অংশভাগী হইবে ।২২ 

'যামুস্যায়ণ'-পুত্রগণ উভয় পিতাকে অর্থাৎ ক্ষেত্র 

এবং বীজী পিতাকে পুথক্ পৃথগ.ভাঁবে পিগু ও উদক 
দান করিবে এবং বীজীর ও ক্ষেত্রীর গুরদজাত পুরের 

অর্ধাংশ পাইবে । বীজীর এবং ক্ষেত্রীর উভয়ের 
ইচ্ছানুসারে অর্থাত আমার ক্ষেত্রে তুমি পুত্রোৎ্পাদন 
কর এবং এই পুত্র আমাদের উভয়েরই পুত্র হইবে ও 
উভয়েরই পিগুদাতাহইবে'--এইপ্রকার সত্যবদ্ধ হইয়া ষে 
পুত উৎপাদিত হয়, তাহাকে দ্ধযামুস্যায়ণ'পুত্র বলে ।২৩ 

সংস্ষ্গণের অর্থাৎ ক্ষেত্রী বা বীজিগশের যে 
অংশ আছে, সেই অংশ এ দ্যামুষ্যায়ণ'-পুত্রগণ পাইবে ; 
আর ষে অংশীদার অপুত্রক, সেই ব্যক্তি যদি পুত্রহীন 
অবস্থায় মারা যায়, তাহা! হইলে অম্য সংস্ষ্টগণ 
তাহার অংশ পাইবে। (পিতা, পিতৃব্য ও ভ্রাভূগণ 
পরস্পর পৃথক হওয়ার পর ঘদি পুনরায় অত্যন্ত 
প্রীতিবশতঃ বিভক্ত অর্থাদি মিলিত করিয়া! বসবাস করে; 
তবে তাহাদিগকে “সংস্থফ্ট বলে )1২৪ 

সংস্ষ্ট-ভ্রাতৃগণের মধ্যে যদ্দি কেহ অপুত্রক অবস্থায় 

পাঠাস্তর় :_ কে) রিক্থীদর্ধাংশমাদদ্যর্বাজিক্ষেত্রিকযৌত্তথা। 
(খ) সংস্ক্টিনাং-_ | 
(গ) অতোহন্তথাংশতাঞজে। হি নিঝাজিঘিতয়া নিশ্নাৎ। 
€ঘ) ভাতৃণানপ্রভাঃ প্রেয়াৎ- 

৮৫০ 

যা তস্য ছ্হ্তা তক্যাঃ ($) পিক্র্যোহংশো  - 
ভরণে মতঃ | 

ংস্কারং ভজেরংস্তাং (5) পরতো! বিভূয়া পতিঃ॥২৭ 

মুতে ভত্ত্ধ্যপুত্রায়াঃ পতিপক্ষঃ প্রভূঃ স্িরাঃ | 
বিনিযোগাত্মরক্ষান্ত ভরণে চ স ঈশ্বরঃ ছ) ॥২৮ 

পরিক্ষীণে পতিকুলে নির্মনুষ্যে নিরাশ্রয়ে। 
তশ্সপিগ্ডেযু বাসতস্থ পিতৃপক্ষঃ প্রভূঃ স্ত্রিয়াঃ ॥২৯ 
স্বাতন্ত্যাদ্ বিপ্রণশ্যান্তি কুলে জাতা অপি স্রিয়ঃ | 
অশস্বাতন্ত্যমতস্তাসাং প্রজাপতিরকল্পয়ড ॥৩০ 

পরলৌকগমন করে কিংবা প্রব্রজ্যা অর্থাত সন্ন্যাস 

অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহার ভার্যা থাকিলেও 

তাহার ধনাদি অবশিষ্ট সংস্ষ্ট-জ্রাতীগণ ভাঁগ করিয়া 
লইবে; কিনা যদি তাহার স্ত্রীর কোন শ্ত্রীধন থাকে, 

তাহ! হইলে তাহা! বিভাজ্য হইবে না।২৫ 

যদি উক্ত স্ত্রী ব্যাভিচীরিণী না! হয়, তাহা হইলে 

মৃত বা সন্ন্যাসধর্মগৃহীত ব্যক্তির এ স্ত্রীগণকে মৃত্যুকাল 
পর্যন্ত ভরণপোষণ করিতে হইবে, ব্যভিচারিণী হইলে 
তাহা বন্ধ করিয়া দিবে ।১৬ 

যদি মৃত কিংবা প্রব্রজিত এ ব্যক্তির পুত্র না 
থাকিয়া কন্যা থাকে, তাহা হইলে তাহার ভরণপোধণ- 

নিমিক্ক উক্ত পিতার অংশ বিবাহ-পংস্কার না হওয়া 

পর্য্যস্ত তাহারই থাকিবে, আর বিবাহ হইলে পতিই 
তাঁহাকে ভরণপোষণ করিবে 1২৭ 

পতির মৃত্যু হইলে পুত্রহীনা নারীর পতিপক্ষীয় 
ব্যক্তি অভিভাবক হইবে । তাহার অর্থের ব্যবহারে, 

আত্মরক্ষা-বিষয়ে কিংবা ভরণপোধণ-বিষয়ে সেই পত্তি- 
পক্ষীয় ব্যক্তি প্রভু হইবে ।২৮ 

পতির বংশ নষ্ট হইলে, অভিভাবক হুইবার যোগ্য 
ব্যক্তি না থাকিলে এবং সেইজন্য আশ্রয়শূন্যা হইলে, 
তাহার সপিগু পথ্যন্ত কেহ না থাকিলে পিতৃপক্ষ তখন 
সেই ন নারীর অভিভাবক হইবে ।২৯ 

মপাস্টাশ ও 

(উ) স্তাদ হস্ত হুহিতাতন্তাঃ-- (চ) আসংস্কারাদ ভরেতৈনাং_ | 
(ছ) পক্গদ্বয়াবসানে তু রাজ। ভর্তা ্বতঃ স্রিয়াঃ |. 

স তস্যা ভরণৎ কৃর্ঘ্যাৎ নিগৃছ্ীয়াৎ পথশ্ছাতাম্। 



১৯৮ 

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত! রক্ষতি যৌবনে । 
পুত্রান্ত স্থবিরে ভাবে (ক) ন স্ত্রী স্বাতন্ত্যমর্থতি ॥৩১ 

বচ্ছিষং পিতৃদায়েভ্যে। দত্বর্ণং পৈতৃকং চ মু 
ভ্রাতৃভিস্তদ্বিভক্তব্যম্বণী ন স্তাদ্যথা পিতা ॥৩২ 

যেষাং তু ন কৃতাঃ পিতা! সংস্কারবিধয়ঃ ক্রমাণ্। 

কর্তব্যা ভ্রাতৃভিস্তেষাং পৈতৃকাদেব তদ্ধনাৎ ॥৩৩ 
অবিগ্যমানে পিত্র্যেহর্থে স্বাংশাদুদ্ধত্য বা পুনঃ । 
অবশ্যাকার্ধ্যাঃ সংস্কারা ভ্রাত্ণাং পূর্বসংস্কতৈঃ ॥৩৪ 
কুটুম্বার্থেযু যশ্চোক্তত্তৎ (খ) কাধ্যং কুরুতে চ যঃ। 
ভ্রাতৃভির্ভরণী যোহসৌ গ্রাসাচ্ছাদন বাহনৈঃ (গ) ॥৩৫ 

স্্রীগণ উচ্চবংশসম্ভৃতা হইলেও স্বাধীনতার জন্য 
স্বধর্মবিচাতা হইয়া থাকে অর্থাৎ ব্যভিচারাদি-দোষধুক্তা 

হইয়া থাকে। সেইহেতু প্রজাপতি স্ত্রীর অন্বতন্ত্রতার 
অর্থ অভিভাবকগণের মতে থাকিবার ব্যবস্থা 

করিয়াছেন ।৩০ 

পিতা নারীকে কুমারী অবস্থায় রক্ষা করিবেন, 

স্বামী যৌবনে ভরণপোষণ করিবেন এবং স্বীয় তত্ধাবধানে 
রাখিবেন। পুত্রগণ বার্ধক্যে মাতার সকল ভার বহন 
করিবে । অতএব কোন অবস্থায় নারীর স্বতন্ত্রতা নাই ।৩১ 

পিতার দায় অর্থাৎ কোন প্রতিশ্রুত দ্রব্য দেওয়ার 

পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে এবং পিতৃকৃত যে খণ 

তাহা দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, ভ্রাতগণ 

তাহাই ভাগ করিয়া লইবে; কারণ, যাহা করিলে 

পিতা থণগ্রস্ত হইয়া ন। থাকেন, তাহাই পুত্রগণের 

কর্তব্য ।৩২ 

সংক্কার্্যপুত্রগণের কর্তবা-সংস্কীর ক্রমে ক্রমে যাহা 

বিহিত আছে, পিতা যদি তাহাদিগের সেই সংস্কার 

না|! করেন, তাহা হইলে অপর জ্রাতৃগণ পৈতৃক ধন হইতে 
সেই সকল ভ্রোতুদিগের সংস্কীরগুলি সম্পাদিত করিবে। 

পৈতৃকধন না থাকিলে সংস্কৃত ভ্রাতগণ নিজ নিজ 

পাঠাস্তর £_ কে) রক্ষত্তি বার্ধকে পুত্রা-_ | 
: (খ) কুটুন্বার্থেযু চোদ্যুক্ত--। 

(গ) ল ভ্রাতৃভিবৃ্ণীয়ে। গ্রাসাযছাদ্দনভোজনৈঃ 

আধ্য-শান 

বিভাগধর্মসন্দেহে দায়াদানাং বিনির্ণয়ঃ। 
জ্ঞাতিভি9্ভাগলেখ্যৈশ্চ পৃথক্ কার্ধ্যা 

প্রবর্তনাৎ (ঘ) ॥৩৬ 

ভ্রাতৃণামবিভক্তানামেকো ধর্ম প্রবর্ততে | 
বিভাগে সতি ধর্মো হি তেষাং ভবে, 

পুথক্ পৃথক (৬) ॥৩৭, 

দানগ্রহণপন্থশ্নগৃহক্ষেত্র পরিগ্রহাঃ | 
বিভক্তানাং পৃথগ, জ্ঞেয়াঃ পাকধর্মাগমব্যয়াঃ ॥৩৮ 
সাক্ষিত্বং প্রাতিভাব্যং চ দানং গ্রহণমেব চ। 
বিভক্তা ভ্রাতরঃ কুযুর্ণাবিভক্তাঃ পরস্পরম্ ॥৩৯ 

অংশ হইতে অর্থ তুলিয়া অসংন্কত ভ্রীতৃগণের অব্শ্ু 
সংস্কার করিবে ।৩৩-৩৪ 

পরিবারবর্গের প্রয়োজন-সাঁধক কাধ্যসকল নিম্পাদনের 

জন্য ভ্রীতৃগণ কর্তৃক ভারপ্রাণ্ড হইয়া যে ভ্রাতা সেই 
সকল কাধ্য নিম্পাদন করিয়া থাকে, ভারার্পণকাঁরী অন্য 

ভ্রাতৃগণ তাহাকে গ্রাসাচ্ছাদনের দ্বারা পোষণ করিবে এবং 
তাহার যাতায়াতের জন্য৷ বাহনের ব্যবস্থা করিবে 1৩৫ 

পৈতৃকধনের শান্ত্রামুমোদিত বিভাগ-ব্যবস্থা পূর্বে 
যাহা কথিত হইয়াছে, সেই বিভাগ-বিষয়ে অংশীদার- 
গণের সন্দেহ উপস্থিত হইলে জ্ঞাতিদ্বারা, বিভাগপত্রদ্বারা 
কিংবা পৃথগভাঁবে অংশীদারগণের কাঁয্যানুষ্ঠানের দ্বার! 
মেই বিভাগ নির্ণয় করিবে ।৩৬ : 

অবিভক্ত হইয়া বসবাসকারী ভ্রাতৃগণের ধর্মানুষ্ঠান 
একরূপই হইয়া থাকে; কিন্তু পৃথক্ হইয়া যাইলে 
তাহাদের ধর্মানুষ্ঠানও পুথক্ পৃথক্ হইবে 1৩৭ 

যাহার] বিভক্ত হইয়! বসবাস করে, তাহাদের ধর্ম, 
অর্থ, দান, খণাদি দান, প্রতিগ্রহ, খণগ্রহণ, গবাদি পণ, 

অন্ন, গৃহ, শম্যক্ষেত্র এবং দাসদাসী প্রভৃতি সবই 

পৃথক্ হইয়া থাকে। পাঁকক্রিয়া, ধর্মানুষ্ঠান, ধনার্ডন 
ও ধনব্যয়--এগুলিও পৃথগ ভাবে হইয়া থাকে 1৩৮ 

বিস্তক্ত ভ্রাতৃগণ অপর ভ্রাতার খণাদি গ্রহণে সাক্ষী 

__. ঘে) লেখ্যৈ্ত পৃথক্ কারধ্যা গ্রকন্বনা । 

(ও) বিভাগে সতি ধর্ষোপি ভবেদেষাধ পৃথক পৃথক । 



নারগ-স্ুতিঃ ১০৪ 

যেষামেতাঃ (ক) ক্রিয়া লোকে প্রবর্তন্তে স্বরিকৃিনাম্। | উধ্রং বিভাগাজ্জাতস্ত পিঙ্র্যমেব হরেছনম্। 
বিভক্তানবগচ্ছেযুলে খ্যমপ্যস্তরেণ তান্ ॥৪০ 

বসেমুর্ষে দশাব্দানি পৃথগ, ধর্মাঃ পৃথক্ ক্রিয়াঃ| 
বিভক্ত ভ্রাতরস্তে তু বিজ্ঞেয়া। ইতি নিশ্চয়ঃ ॥৪১ 

য্যেকজাতা৷ বহবঃ পৃথগ, ধর্মাঃ পৃথক ক্রিয়াঃ। 
পৃথকৃকর্মগুণোপেতা! ন তে কৃত্যেু লন্মতাঃ ॥৪২ 

স্বান্ ভাগান্ যদি দৃচ্যুস্তে বিক্রীণীরন্নথাপি বা! (খ) 
কুষুর্ণর্যথেষং ততসর্বমীশান্তে স্বধনস্ত তু (গ) ॥৪৩ 

সংস্ষ্টান্তেন বা যে স্থ্যবিভজেরম্িতি স্থিতিঃ ॥88 
ওরসঃ ক্ষেত্রজ শ্চৈব পুত্রিকাপুত্র এব চ। 
কাশীনশ্চ সহোটশ্চ গুটোশুপন্নস্তথৈব চ ॥৪৫ 
পৌনর্ভবোহপবিদ্বশ্চ লব্বঃ ক্রীতঃ কৃতস্তথা। 
স্বয়ং চোপগতঃ পুন্রা ছাদশৈত উদ্াহৃতাঃ ॥৪৬ 
এষাং ফড়, বন্ধুায়াদাঃ যড়দায়াদবান্ধবাঃ | 

পূর্বঃ পুর্বঃ স্মৃতঃ শ্রেয়াঞ্জঘন্যো৷ €ঘে) যো য উত্তরঃ ॥৪৭ 

এবং জামিন হইতে পারে, পরস্পরকে দান করিতে | তাহাই পাইবে; আর পুপ্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিবার 
পারে ও একভ্রাতা অপরের নিকট হইতে সেই দান | পরেও যদি কোন পুত্র পিতার সহিত 

অবিভক্ত অবস্থায় এ সকল | গ্রহণ করিতে পারে; 

হইবে না ।৩৯ | 

ষে ব্যক্তিগণ উত্তরাধিকারি-সূত্রে একই পিতৃধনের 

অধিকারী হইয়া সমাজে উক্ত কাঁধ্যসকল করিয়া থাকে, 
তাহাদিগের নিকট বিভাগের কোন দলিলপত্র না 

থাঁকিলেও তাহাদিগকে বিভক্ত বলিয়াই জানিবে ।৪০ 

যে ব্যক্তিগণ দশবর্ষ পধ্যস্ত ধর্মাচরণ এবং অন্যান্য 

কাধ্য পুথগভাবে সম্পাদনপূর্বক বসবাস করে, সেই 
সকল ভ্রাতাঁগণকে বিভক্ত বলিয়া! জানিবে- ইহ] শান্ধের 

নির্দেশ। যাহারা একজনের সন্তান হইয়া পঞ্চ- 

মহাযজ্ঞাদি কার্য, বাঁণিজযাদি লৌকিক্কাধ্য এবং 
সংসার-নির্বাহক গৃহকাধ্য পৃথগভাবে করে এবং একের 
কাধ্য অপরের ইচ্ছানুযায়ী যাহাদের না হয়, নিজ 

নিজ অভিপ্রায় অনুলারে যাহারা পৃথক্ পৃথক্ কাঁধ্য 
করিয়া থাকে এবং যাহারা নিজ নিজ অংশ দান বা 

বিক্রয় করে, তাহাদের এ সকল কাঁধ্য নিজ নিজ 

ইচ্ছামুসারে পৃথগ ভাবে করিতে পারিবে, কারণ নিজ 
নিজ সম্পত্তিতে তাহীরাই প্রভু ।৪১-৪৩ 

পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া! দিবার পর পিতার যদি 

পুনরায় পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহা! হইলে এ বিভাগের 
পরে উত্পক্স সম্তান পিতার যাহা অবশিষ্ট ধন থাকিবে 

পাঠীস্তর ১ (ক) যেষাং দ্বিধা | (খ) --ধিক্রীবীযুরতাপি হা1। 
্ (গ) কুবৃণ্যর্বথেষ্ঠং তৎসর্বাধীশতে স্বধনল্য তে। 

সংস্ষট হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে পরবধ্তিজাত পুত্র তাহার সহিত 

। বিভাগ করিবে--ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ ।8৪ 
পুত্র দ্বাদশপ্রকার বলিয়া জানিবে যথা--(১) ওরস- 

পুত্র-বিবাঁছিত৷ সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে স্বীয় কর্তৃক উৎপাদিত 

পুত ওরস+-পুত্র, (২) ক্ষেব্রজ'-পুত্র স্বীয় অনুমতিক্রমে 
নিজ শ্ত্রীর গর্ভে অন্য পুরুষ দ্বারা! উৎপাদিত পুত্র “ক্ষেত্রজ"- 
পুত্র, (৩) 'পুত্রিকাপুত্র”--এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র 
জন্মিবে, তাহা আমার হইবে- এই অভিসন্ধিতে নিজ 

ক্যাকে যে ব্যক্তি দান করে, সেই কন্যার গর্ভজাত পুত্রই 
তাহার 'পুত্রিকাপুত্র, ( বশিষ্ঠমতে অনুরূপ বচন আছে-_ 

অভ্রাত্রিকাং প্রদান্তামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কতাম্। 
অস্ঠাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবেদিতি 1 

মতীস্তরে, ঘথা-_মিতাক্ষরা মতে-_ তদভিসন্ধিতে প্রদত্ত 

কম্যাই 'পুত্রিকাপুত্র' ), €৪) “কানীন"পুত্র--বিবাছের 
পূর্বে কন্যার গর্ভে যে পুত্র জম্মে দে “কানীন'পুত্র, 

(৫) সহোট'-পুত্রঁ-গর্ভবতী কন্টাকে বিবাহ করায় ষে 

পুত্র হয়, তাঁহাকে 'সহো় -পুত্র বলে, (৬) পুঢ়োৎ্পক্স'- 

পুত্র-গুগুভাবে অন্য ভ্বারা উৎপাদিত পুত্রকে 

“গুটোতুপন্স-পুত্র বলে, (৭) পৌনর্ভব-পুত্র-_পুনর্ত 
স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্র “পৌনর্ভবপুত্র (পূর্বে 
দবাদশাধ্যায়ে ৪৬ নং শ্লোকে যে 'পুনভূর্ণর কথা বিবৃত 
হইয়াছে, যথা--যে কম্ঠার কোনরূপ পুরুষসংসগ হয় 

কাপ এইস পসরা 

(তে) পূর্ব পূর্বঃ সৃতি; শ্রেষ্জে। জন্তো__ 



১০ 

ছিন্নভোগে গৃহে ক্ষেত্রে সন্দেছে৷ যত্র জায়তে। 
লেখ্যেন ভোগবিষস্ভির্বা সাক্ষিভির্বা সমাহরেশ ॥৪৮ 

ক্রমাদ্ধ্যেতে প্রপগ্ভেরন্ মুতে পিতরি বা ধনম্ (ক)। 

জ্যায়সো জ্যায়সোহলাভে কনীয়ানৃক্থমহতি (খ) ॥৪৯ 

পুত্রোভাবে তু ছুহিতাতুল্যপস্তান কারণাৎ (গ) । 

পুত্রশ্চ ছুহিত1 চোভোৌ (ঘ)পিতুঃ সম্তানকারকৌ ॥৫০ 

নাই, কেবল পাণিগ্রহণরূপ সংস্কীর হইয়াছে, 
কন্যাকে প্রথম “পুনভূ” বলে । এইস্থলে উক্ত 'পুনর্তু”-্ত্রীর 
গর্ভজাত পুত্রকেই “পৌনর্ভব-পুত্র বলে ), (৮) “অপবিদ্ধা- 

পুত্র- পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত পুত্রকে 'অপবিদ্ধ'-পুত্র 
বলিয়া! জানিবে, (৯) দত্তক'-পুত্র- পিতাঁমাতা দাঁন 
করায় যাহাকে প্রীপ্তড হওয়া যায়, সেই লব্ধ পুত্রকে 

দত্তক-পুত্র বলে, (১০) ক্রীত'-পুত্র-পিতীমাতীকে মূল্য 
দিয় ষে পুত্রকে ক্রয় করা হয়, তাহাকে “ক্রীত'পুত্র 
বলে, (১১) “কিত"-পুত্র স্বয়ং যাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ 
করিয়াছে, সেই ন্বয়ংগুহীত পুত্রকে 'কিতা-পুত্র বলে ও 
(১২) 'উপাগত'-পুত্র-ষে নিজেকে পুত্ররূপে দান 
করিয়াছে, তাহাকে 'উপাগত'-পুত্র বলিয়া জানিবে। 

শাস্ত্রে এই দ্বাদশপ্রকার পুতের কথা কথিত আছে। 
এই দ্বাদশপ্রকার পুত্রের মধ্যে প্রথম ছয়প্রকার পুত্র 
পিতামহাদিরও ধনে অধিকারী হইবে। পরবর্তী 
ছয়প্রকার পুত্র কেবল পিতৃদায়হারী হইবে, মাঁতীমহাদির 
ধনে তাহার! অধিকারী হইবে না। এ সকল পুত্রগণের 
মধ্যে পূর্ব পূর্ব পুত্র প্রশস্ত, আর ক্রমে ক্রমে পরবর্তী পুর 
হীন অর্থাত অপ্রশত্ত বলিয়া জানিবে ।১৫-৪৭ 

যে গুহে বসবাস করা হয় নাই এবং যে শশ্যক্ষেত্রে 

শস্তোৎপাঁদনাদি কর! হয় নাই--এইজন্য উহা! কাহার 

পাঠস্তর ঃ ১--(ক) ক্রমাদেতে প্রপন্তেরন্ মৃতে পিতরি তন্ধনম্। 
(থ) জ্যায়সোজ্যারসোহভাবে-__জঘন্তত্তদবাপ্র সা 

গে) পুত্রাভাবে তু ছিত। তুল্যসস্তান দর্শনাৎ। 

(ঘে) পুন্রশ্চ হুহিতা চোক্কৌ_ 

| 

সেই, 

আর্ধ্য-শাস্তর 

অভাবে তু ছুহিতূণাং সকুল্যা বান্ধাবাস্ততঃ | 
ততঃ সজাতিঃ সর্ষেষামভাবে (ও) বাজগামি তৎ ॥৫১ 

অন্যাত্র ব্রা্গণেত্যঃ স্যাদ্ রাজা! (5) ধর্মপরায়ণঃ | 

তু স্ত্রীভ্যে। জীবনং (ছ) দগ্যাদেষ 
দায়বিধিঃ স্মৃতঃ ॥৫২ 

ইতি নারদস্থৃতৌ যোড়শাধ্যায়ে দায়ভাগো নাম 
বিবাদপদং সমাপ্তম্। 

গৃহ বা কাহার ক্ষেত্র এইরূপ সন্দেহস্থলে দলিল দ্বারা 

কিংবা উহাতে কাহার দখল ছিল-- ইহা যাহার জানে 

সেইরূপ সাক্ষীর দ্বারা নিজের বলিয়া প্রমাণ করিতে 

হইবে। পিতার মৃত্যু হইলে এ সকল পুত্রগণ ক্রমে 
ধনাধিকারী হইবে অর্থাৎ প্রথম প্রশস্ত পুত্রের, তাহার 
অভাবে হীন অর্থাৎ অপ্রশশ্ত পুত্র পিতার ধনে অধিকারী 
হইবে। পুত্রের অভাব হইলে অর্থা পুত্র না থাকিলে 

কন্যা পিতৃধনে অধিকারিণী হইবে, যেহেতু কল্যাও পুত্রের 
ম্যায় সন্তানের কারণ। পুত্র এবং কন্যা উভয়েই পিতার 

সম্তানকারক বলিয়! জানিবে 1৪৮-৫০ 

কন্যাও যদি না থাকে, তাঁহা হইলে এককুলজাত 
ব্যক্তি অর্থাত ভ্রাতা বা ভাতৃপুব্রাদি জ্জাতি মেই ধনে 

অধিকারী হইবে। তাহাদেরও অভাব হইলে বান্ধব, 

পিত্রাদির পিগুদীতা ও পিতৃঘস্থ-পুত্রাদি অধিকারী 
হইবে। তাহাদের অভাবে স্বজাতীয়ের! ধনাধিকারী 

হইবে। উক্ত অধিকারী সকলের অভাব হইলে মৃত 

ব্যক্তির ধন রাজা পাইবেন 1৫১ 

ধর্মপরায়ণ রাজা ব্রাহ্মণের ধন ভিন্ন অগ্থ বর্ণের ধন 

গ্রহণ করিবেন এবং এ মৃত ব্যক্তির স্ত্ীগণকে জীবিকা - 

নির্বাহের জন্য ধন দিবেন। ইহাই হইল দাঁয়ভাগবিধি।৫২ 

দায়ভাগনামক ভ্রয়োদশ ব্যবহারপদ সমাপ্ত। 

-শাশীশীশিীস ও পাপী 

ডে) ততঃ ঃ লঙ্াত্যাঃ সর্বোমভাঁবে__ | 

(চ) অন্তত, ব্রাঙ্মণাৎ তত, _-| ছে) তৎজীণাং জীবনং-। 

ওস্কারনাথ-সেবক ীরামরঞ্রনকা বাব্যাফরণতী্ঘকৃত বঙ্গভাষাম্ুবাদ সহিত নারদপ্যুত্তির ষোড়শ অধ্যায় সমাণ্ড 



সনুদশঃ অধ্যায়ঃ 

অথ সাহসংনাম চতুর্ঘশং বিবাদ পদ্দম্। 
স্িক্ষ 

সহসা ক্রিয়তে কর্ম যকিঞ্চিদ্ বলদপিতৈঃ। | ব্যাপাদো বিষশস্্রাগ্ৈঃ পরদারাভিমর্ষণম্ (খ) 
ত€ সাহসমিতি প্রোক্তং সহে৷ বলমিহোচ্যতে ॥১ | প্রাণোপরোধি যচ্চান্যাুক্তমুত্তমসাহলমূ ॥৬ 

মনুষ্যমারণং স্তেয়ং পরদারাভিমর্ষণমূ্ | তস্য দণ্ডঃ ক্রিয়াপেক্ষঃ প্রথমস্য শতাবরঃ | 

পারুষ্যং দ্বিবিধং জ্বেয়ং সাহসঞ্চ চতুবিধমূ ॥২ । মধ্যমস্ত তু শান্ত্রজেদৃষ্টিঃ পঞ্চশতাবরঃ ॥৭ 

তণ পুনস্ত্িবিধং জ্রেয়ং প্রথমং মধ্যমং তথা । . উত্তমে লাহসে দণ্ডঃ সহত্রাবর ইম্যতে | 

উত্তমং চেতি শাস্ত্রেয়ু তন্তোক্তং লক্ষণং পুথকৃ ॥৩ | বধঃ সর্বন্থহরণং পুরানিরবাসনাঙ্কনে ॥ 

ফল-মুলোদকাদীনাং ক্ষোত্রোপকরণস্ত চ। 

ভঙ্গাক্ষেপোপমর্ধান্ৈঃ (ক) প্রথমং সাহসং স্মৃতম্ ॥? 
বানঃ পশ্বশ্নপানানাং গুৃহোপকরণস্ত চ। 
এতেনৈব প্রকারেণ মধ্যমং সাহসং স্মৃতম্ ॥৫ 

তদক্ষচ্ছেদ ইত্যক্তো দণ্ড উন্ভমলাহনে 1৮ 

অবিশেষেণ সর্বেমামেব দগ্ুবিধিঃ স্মৃতঃ 

বধাদৃতে ব্রা্গণস্ত ন বধং ব্রাঙ্গণোহহতি ॥৯ 

শিরসো মুণ্ডনং দগ্ুস্তম্য নির্বাসনং পুরা । 
৯ শা শাশীশীটীশিশ তি তি ৩ স্পা শীশাািসপ্প শিট শশা 

ৰ 
এ 4. শশিটিশ ৯ লিউ ভিত এরি লিল 

অনস্তর সাহসনামক চতুর্ঘশ |  বিষপ্রয়ৌোগে কিংবা আন্ত্রাদি দ্বারা যে হত্যাকাধ্য 

বিবা সাধিত হয়, পরক্জ্রীর উপর বলপূর্ক অভিগমন এবং 

টং এ প্রাণহানিকর অন্যবিধ যেকোন কর্ম তাহা উত্তমসাহস 
সামর্থ্য থাকায় উদ্ধত বান্তি বলপূর্বক সহসা অর্থাত | 

বিচার না করিয়! যে কার্য করিয়া থাকে, তাহা “সাহস? ূ বলিয়। জানিবে (৬ 

ূ নামে অভিহিত । অতএব “সাহস' এই শব্দের অর্থ বল-_- উক্ত অপরাধজনক কাধ্যসকলের লঘু-গুরুভেদে 

ইহা কথিত হুইল ।১ দণ্ডের ব্যবস্থা শান্ত্বিদ্গণ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, 

নরহত্য, চৌর্্, পরদারাভিমর্ধণ এবং দ্বিবিধ পারুঘ্ব-_ | যথা__.প্রথমসাহসের দণ্ড একশত পণের অনধিক, মধ্যম- 
এই চতুবিধ “সাহস'-কর্ম জানিবে। তাহা পুনরায় প্রথম, 

মধ্যম ও উত্তম এই ভেদে তিনপ্রকার জানিবে। শাস্ত্রে 

এ সকলের লক্ষণ পৃথগ.ভাঁবে উল্লিখিত আছে।২-৩ উত্তমসাহদ অপরাধকারী ব্যক্তির সহস্রপণের 

ফল, মুল এবং জপ প্রসৃতি কিংবা ক্ষেত্রের উপযোগী র অনধিক দণ্ড, তাহার বধ, সর্ধন্ব কাঁড়িয়া লওয়া, নগর 

বস্তু নষ্ট করা, তাহার নিন্দা করা অথবা বিকৃত করা | হইতে নির্বাসন করা, তগ্তলৌহ দ্বারা চিহ্নিত করা কিংবা 

্রস্ৃতিকে প্রথমসাহস বলিয়া জাশিবে 1৪ তাহার অঙ্গচ্ছেদ করা--এইরূপ দণ্ড শান্দ্রকীরগণ ইচ্ছা 
বন্ত্র, পশু, অল্প, পানীয় এবং গৃহে আবশ্যকীয় দ্রব্য _ | 

সাহসের দণ্ড পাঁচশত পণের অনধিক হুইবে ৭ 

. করেন ।৮ 

ইহাদের নাশ করা, নিন্দা করা অথবা! বিকৃত করা 

প্রভৃতিকে মধ্যমসাহস বলে ।৫ ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণনিবিশেষে সকল ব্যক্তির বধদগ্ড 

পাঠাত্তার £_ ক) ভঙক্ষেপাবমর্াপ্: বিহিত আছে, কারণ ব্রীক্ষণ বধ্য নহে। ব্রাহ্মণের দণ্ড 

(খ) পর্দার প্রধর্ষণম্ হইতেছে-_মন্তকমুগ্ডনপূর্বক ললাঁটে তগুলৌহ দ্বার! 



১১২ 

ললাটে চাভিশস্থাঙ্কঃ প্রয়াণং গর্দভেন চ (ক) ॥১০ 

স্তাতাং সংব্যবহার্ষ্যে৷ তৌ। ধৃতদণ্ডো তু পুর্বয়োঃ | 
ধতদগ্ডোহপ্যসম্ভাষ্যো (খ) জ্ঞেয় উত্তমলাহসে ॥১১ 

তস্তৈব ভেদ? স্তেয়ং স্যাদ্ বিশেষস্তত্র দৃশ্যতে | 
আধিঃ (গ) সাহসমাক্রম্য স্তেয়মাধিচ্ছলেন তু ॥১২ 

তদপি ত্রিবিধং প্রোক্তং দ্রব্যাপেক্ষং মনিধীভিঃ | 
ক্ষুদ্র-মধ্যোভমানাং তু দ্রব্যাণামপকর্ষণাৎ ॥১৩ 

মৃস্তাগ্ডাসন-খটরান্ছি-দারু-চর্ম-তৃণাদি যু । 
শমীধান্যং কৃতামঞ্চ (ঘ) ক্ষুদ্রেদ্রব্যমুদাহৃতম্ ॥১৪ 

পাপচিহ্ অঙ্কিত করত গর্দভে চড়াইয়া 

প্রদক্ষিণ করাইয়। নির্বাসন করা 1৯-১০ 

উক্ত ত্রিবিধ সাহসকারীর মধ্যে প্রথম দ্বিবিধ সাহস- 

কারী রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পরে লোকসমাঁজে 

ব্যবহাধ্য হইবে । কিন্তু উত্তমপাহসকারী ব্যক্তি দণ্ডিত 

হইলেও তাহার সহিত আলাপাদিরূপে ব্যবহার করা 

চলিবে না অর্থাৎ সমাজে সে ব্যবহার্ষ্য হইবে না।১১ 

চৌর্যসাহসের একপ্রকার ভেদ। তাহার এই 

বৈশিষ্ট্য দেখা যায়-_যেস্থলে বলপূর্বক আক্রমণজন্য 
কাহারও মনোকষ্ট উত্পাদিত হয়, তাহা সাহস, আর 
যেস্থলে ছল করিয়। দ্রব্যগ্রহণজচ্য কাহারও মনোকষ্ট 

উত্পাদিত হয়, তাহা! চৌর্য্য ।১২ 
উক্ত সাহস ও চৌধ্্য সামান্য আর্থাৎ তুচ্ছবন্ত, মধ্যম- 

বস্তু ও উত্তমবস্তুর অন্যায়ভাবে গ্ুহণম্থলে তাহা ত্রিবিধ 

হইবে ইহা--মনীধিগণ বলিয়াছেন 1১৩ 

মুত্তিকাপাত্র, আপন, খট্টা, অস্থিনিমিত দ্রবা, চর্ম 

এবং কুশাদি, ধান, বুক্ষাদি, মাষাদি ও দ্বিদল পক্ানন 

এই সকল দ্রব্যকে সামান্য-উ্ব্য বলিয়! জাঁনিবে 1১৪ 

কৌষেয়-বঙ্ধা ভিন্ন শন্ঠ কার্পাদসূত্রাদি-নিমিত বত 
গো ভিন্ন যে পশু (টীকাকার গো-শব্দস্থলে গো, অশ্থ ও 

গজ এই ত্রিবিধ পশু ধরিয়াছেন ), স্তৃবর্ণভিন্ন যে ধাতু, 

এবং নগর 

পাঠীস্তর £--(ক) -_ নির্ধাণৎ গর্দভেন চ। 

(খ) ঘৃতদণ্ডোহপ্যসম্তোজেযো-- | গে) আধে১-| 

খে ফলং চান্তরতান্নঞ্চ__ । 

জাধ্য-শাস্ী 

বাসঃ কৌশেয়বর্জঞ্চ গোবর্জং পশবন্তথ। | 

হিরণ্যবর্জং লোহঞ্চ মধ্যং ত্রীহিযিবা অপি ॥১৫ 

হিরণ্য-রত্ব-কৌশেয়-স্ত্ী-পুং-গো-গজ-বাজিনঃ। 
দেবব্রাক্ষণ-রাজ্ঞাঞ্চ বিজ্ঞেয়ং দ্রেব্যমুততমম্ ॥১৬ 

উপায়ৈবিবিধৈঃ সর্বৈঃ কল্পঘিত্বাপকর্ষণমূ । 
সপ্ত-প্রমত্ত-মত্তেভ্যঃ স্বেয়মাুর্মনীষিণঃ ॥১৬ 

সহোঢগ্রহণাৎ স্তেয়ং হোঢ়মত্যুপভোগতঃ ঙ)। 

ভক্তাবকাশদাতারঃ স্তেনানাং যে প্রসর্পতাম্। 

শক্তাশ্চ য(চ) উপেক্ষস্তে তেহপি তদ্দোষভাগিন$॥১৯ 

ত্রীহি অর্থাৎ ধন্যবিশেষ ও ঘব (টীকাকার “যব শব্বস্থলে 
যব, গো-ধুমও মধ্যমদ্্রব্যরূপে ধরিয়াছেন )--এই সকল 
মধ্যমবস্ত্ব বলিয়া জানিবে ।১৫ 

স্ব, রত্ব অর্থাৎ হী'রকাদি, কৌষেয় অর্থাৎ তসরাঁদি- 
বক্স, স্ত্রী, পুরুষ, গো, গজ ও অশ্ব-_-এই সকল দ্রব্যকে 
উত্তমদ্রবা বলিয়া জানিবে। যে সকল ক্ষুত্রদ্রব্য দেব, 

ব্রাহ্মণ এবং রাজার হইবে--তাঁহাঁও উত্তমদ্ত্রব্য বলিয়! 

জানিবে 1১৬ 

নিদ্রিত, অনবহিত কিংবা মন্ভাদিপানে মত্তব্যক্তি 

হইতে যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়া অন্যায়ভাবে গ্রহণ 

কর] হয়--মনীধিগণ তাহাকে চৌর্য্য বলিয়া থাকেন ।১৭ 
চোৌরিত অর্থাৎ অপহৃত বস্তুর সহিত ধরা পড়িলে 

চোর্য নির্ণীত হয়। দুরবস্থা অর্থা অত্যন্ত দরিদ্র হইলে 
বুব্যয়সাধা বিলাসাদি ভোগ হইতে চোরিত অর্থ জানিতে 

পারা যায়। অসাধুব্ক্তির সহিত একত্র মেলামেশা 
এবং অনুচিত ব্যয় হইতে চৌর্য্যের আশঙ্কা! হয়।১৮ 

যাহারা চোরগণকে অনাদি দ্বারা পোষণ করে, 

প্রকারান্তরে চুরি করিবার অবকাশ দেয় এবং ধরিবার 
সামর্থ্য থাকিলেও পলায়মান চোরকে উপেক্ষা করে 

অর্থাৎ ধরে না, তাহারা ও চৌর্য্যদোষভাগী হইবে ।১৯ 

(ও) --হোঢ়েহসত্যতিভোগতঃ (চ) শক 



পক কলা 8০ শা 

ারদ-স্থৃতিঃ 

উৎ্ক্রোশতাং জনানাঞ্চ হ্য়মাণে ধনে তথা । 
শ্রুত্বা যে নাভিধাবস্তি তেহপি তদ্দোষভাগিনঃ ॥২০ 
সাহসেযু ষ এবোক্তক্ট্িযু দণ্ডো মনিষীভিঃ | 
স এব দণ্ডঃ স্তেয়েহপি দ্রব্যেষু ত্রিষবনুক্রমাত ॥২১ 

গবাদিষু প্রনটেু দ্রব্যেষপন্ৃতেষু বা । 
পদস্যান্েষণং (ক) কুযুরামুলাভদ্বিদো জনাঃ ॥২২ 

গ্রামে ব্রজে বিবিক্তে বা (খে) যত্র সন্গিপতেৎ্ পদম্। 

বোটব্যং তদ্ ভবেজ্েন ন চে সোহম্বাত্র তন্নয়েত ॥২৩ 

পদে প্রমূঢে ভগ্নে বা বিষমত্বাজ্জনান্তিকে | 

কোন গুহস্থের ধনাপহরণকাঁলে সাহায্য প্রাথিগণের 
চিৎকার শুনিয়াও ধাহারা সত্বর সাহায্য করিতে না 

যায়, তাঁহারাও চৌধ্যদোষভাগী হইবে ।২০ 
মনীষিগণ প্রথম, মধ্যম ও উত্তম এই ব্রিবিধ সাহসে 

ষে দণ্ডের বিধান করিয়াছেন, ক্ষুদ্র, মধ্যম ও উত্তমদ্রব্য 

ভেদানুসারে যে ভ্রব্য চুরি হইবে, উক্ত চৌধ্যদোবভাগী 
সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইবে ২১ 

গবাদি পশু) কিংবা অন্ত্রব্য অপহৃত হইলে চোর 

ধরিবার বিষয়ে অভিভ্্বব্ক্তিগণ প্রথম হইতে চোরের 

পদের অর্থাৎ পদচিহ্েচর অন্বেষণ করিবেন ।২২ 

গ্রামে, গোষ্ঠে কিংবা নির্ভনস্থানে যেখানে পদচিহ 
পড়িবে, সেই স্থানকে অর্থাৎ সেই স্থানবাসীকে তাহা 

(চৌধ্যদোষ) বহন করিতে হইবে অর্থাৎ সেই স্থানবাসীই 
চোর-_ইহা জানিতে হইবে। যদি অন্ন্থানে অর্থাৎ 

ভিন্ন গ্রামের দিকে এ পদচিহ্ন না গিয়া থাকে এবং 

সেই স্থানেই পদচিহ্ন থাকে, তাহা হইলে সেই 
স্থানবাসপীই চোর হইবে আর যদি সেই পদচিহ 

অন্যদিকে গিয়া থাকে, তাহা হইলে এঁ গ্রীমাদিস্থিত 
লৌক চোর নহে--ইহা জানিবে। যদি পঙ্চিহ্ৃ. 

বুঝা না যাঁয় কিংবা উন্নতাঁবনত ভূমি বলিয়া পদচিহ্ছ 

সপ পি পাস শীশীপীশ শাশ্পীাশী পশাশ্তিশ শট 

ভগ্ন অর্থাৎ অসম্পূর্ণ থাকে, তাহা হইলে অপ্রকাশ্নভাবে টি 

.. গ)_স্তেযপ্রাযোহশুচিজনঃ | খে) পুর্বাপদান্তৈদ্টো বা_ | 
৭ - শিস্মআরারির৬স্পরা, 

পাঁঠাস্তর় £-_কে) পদেনাম্থবেষণৎং__ | 

খে) গ্রামে অর্ধ বিবীতে বা- | 

৯৫ 

১১৩ 

যস্ত্রাসন্নতরে গ্রামো ব্রজে! বা তত্র পাতয়ে ॥২৪ 

দমেহধ্বনি দ্বযোর্যত্র স্তেনপ্রায়োহুশুচির্জনঃ (গ)। 

পুর্বাপবাদেদু্টা বা (ঘ) সংস্যষ্টা বা ছুরাত্মভিঃ ॥২৫ 
গ্রামেঘম্বেষণং ুযুণন্চণ্ডাল-বধকাদয়ঃ | 
রাব্রিসঞ্চারিণে! যে চ বহিষ্কযুর্বহিশ্চরাঃ ॥২৬ 

স্তেনেম্বলভ্যমানেষু রাজা দগ্া€ স্বকাদ্ গৃহাৎ (ও)। 
উপেক্ষমাণো! ছোনম্বী ধর্মাদর্থাচ্চ হীয়তে ॥২৭ 

ইতি নারদ-স্মৃতৌ সাহসং নাম চতুদশং 
ব্যবহারপদং সমাপ্তধ্ ॥ 

অর্থাৎ গোপনে নিকটবর্তী গ্রামে কিংবা গোচারণ-ভুমিতে 
অন্বেষণ করিবে ।২৩-২৪ 

যেস্থলে সমান পথে ছুই ব্যক্তির পদচিহ্ন থাকিবে, 

সেইস্থলে তাহার দ্বারা প্রীয্নই অসাধুব্যক্তিকে নির্ণয় 
করিতে হয় বলিয়। পূর্বে উক্ত দোষের দ্বারা নিন্দীভাগী 
দুষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দাগী চোরকে কিংবা এরূপ ব্যক্তির 

সহিত সংস্ফ্ট অর্থাৎ একযোগে কার্যকারী ব্যক্তিকে 
অসাধু বলিয়া জানিবে ২৫ 

যখন গ্লামের ভিতর চোর আছে নিশ্চয় হইবে, তখন 

চণ্ডাল, পশুহত্যাকারা, রাত্রিতে যাহার] ঘুরিয়া বেড়ায় 

কিংবা গ্রামের বাহিরে যাহারা বাস করে অর্থা বর্ণ- 

বহিভূত জাতি--ইহাদিগকে গ্রামে অন্বেষণ করিবে 
যাহাতে চোরকে বাছির করিতে পারা যায় ।২৬ 

যদি চোরকে ধরিতে না পারা যায়, তাহা হইলে 

রাজা স্বীয় কোষাগার হইতে সেই ক্ষতিপূরণ দিবেন ; 

কারণ পাঁপকারীকে উপেক্ষা করিলে রাজা ধর্ম এবং 
অর্থ হইতে চ্যুত হইবেন 1২৭ 

ওস্কারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ- 
ভাষানুবাদসহিত নারদ-স্মৃতির সপ্তদশাধ্যায়ে 

সাহসনামক চতুর্দশ ব্যবহারপদ সমাপ্ত । 

ডে) --ন্বকান্ধনাতৎ। 



অফটাদশঃ অধ্যায়ঃ 
অথ বাক্পারুস্য-গুপারুষ্যনামকৎ 

পঞ্চদশং যোড়শঞ্চ ব্যবহারপধম্ 

দেশ-জাতি-কুলাদীনামাক্রোশ-ন্যঙ্গসংযুতম্ | 
যদ্বচঃ প্রতিকুলার্ঘং বাকৃপারুষ্যং তছুচ্যতে ॥১ 

নিষ্ঠ-রাশ্ীল-তীব্রত্বাভদপি ব্রিবিধং স্মৃতম্। 
গৌরবানুক্রমাততন্ত দণ্ডোহপ্যত্র ক্রমাদ্ গুরুঃ (ক) ॥২ 
সাক্ষেপং নিষ্ঠ,রং জ্ঞেয়মশ্লীলং ন্যঙ্গলংঘুতম্। 
পাতনীয়ৈরুপক্রো শৈশ্তীব্রমানুর্মনীষিণঃ ॥৩ 
পরগান্ত্রেষভিদ্রোহো হস্ত-পাদায়ুধাদিভিঃ | 
ভন্মাদীনামুপক্ষেপৈদ গুপারুষ্যমুচ্যতে (খ) ॥৪ 

অনন্তর বাকৃুপারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য নামক 
পঞ্চদশ এবং ষোড়শ ব্যবহারপঘ 

তন্ঠাপি (গ) দৃষ্টং ব্রেধিধ্যং স্ছু-মধ্যোভমং ক্রমাৎ 
অবগোরণনিঃশঙ্কপাতন-ক্ষতদর্শ নৈঃ (ঘ) ॥৫ 

হীন-মধ্যোক্তমানাং তু দ্রব্যাণামপকর্ষণাু। 
ব্রীণ্যেব সাহসান্ানুস্তত্্ কণ্টকশোধনমূ (উ) ॥৬ 

বিধিঃ পঞ্চবিধস্তুক্ত এতযোরুভয়োরপি | 

বিশুদ্ধির্গুভাক্ত,ঞ্চ তত্র সংবধ্যতে বথাস্চ 7৭ 
পারুষ্যদোষারৃতযোধু'গপত সংপ্রবৃন্তয়োঃ । 
বিশেষশ্চেম্ন দৃশ্ঠটেত বিনয়ঃ স্যাৎ সমস্তয়োঃ ॥৮ 

তাহ! এক একটি মগ্ভভাগুবিশেষ--ইহ! কে নাজানে? 

| ইত্যাদি বাক্য তীব্র বলিয়৷ মনীষিগণ বলিয়া থাকেন 1৩ 

দেশ অর্থাত “গৌঁড়দেশীয় মনুষ্যগণ অত্যন্ত কলহপ্রিয়' | হত্ত, পদ বা অন্ত্রাদি দ্বারা এবং ধূলি, কর্মম বা ভন্ম 
জাতি অর্থাশড 'ত্রাহ্গণগণ অতিশয় লোভী' এবং কুল প্রভৃতি দ্বারা পরশরীরের উপর যে বিদ্বেষ কিংবা 

কথিত হয়, তাহাকে বাক্পারুষ্য বলে ।১ 

উক্ত বাক্পারুস্য নিষ্ঠুর, অশ্লীল, তীব্র অর্থাৎ কর্কশ 

এই তিনপ্রকার বলিয়া কথিত আছে। পুর্বাচাধ্যগণ 

বলেন-এঁ তিনপ্রকার বাঁক্পারুষ্য ক্রমে উত্তরোনুর 

গুরু বলিয়া সেইস্থলে দণ্ডও ক্রমে গুরু হইবে ।২ 

তিরস্কীরের সহিত যেস্থলে বাক্যপ্রয়োগ হইবে, 

যথা-_মুর্খ, পাঁমর ইত্যাদি বাক্য, সেইস্থলে নিষ্ট,র বাক্য 
বলিয়া জানিবে। নিন্দাযুক্ত যে বাক্য প্রয়োগ করা হয়, 
যথা-_'তোমার কুলের আর প্রশংসা করিতে হইবে না 

তোমার অবিবাহিতা কন্যার বা ভগিনীর গর্ভোত্পত্তি 

হয় ইত্যাদি, তাহা অশ্লীল বলিয়া জানিবে। 

পাঁতিত্যজনক নিন্দাঘোষণার জন্য যে বাক্য প্রয়োগ করা 

কয়, যথ1--তোমাদের যে ক্রাহ্ষণ্য প্রকাশমান 'আছে, 

পাঠাস্তর ৪ (ক) গৌরবানুক্রমাদম্ত ঘণ্ডোহপি ত্রিবিধঃ স্বৃতঃ | 

(খে ভকন্মাদিভিশ্চোঁপধাতে দগুপাকুঘমুচ্যতে । 

অর্থা গর্গকুলোত্পন্ন ব্যক্তিগণ অত্যন্ত ক্রুর' এইরূপ ৃ আক্রমণ করা হয়, তাহাকে দগুপারুষ্য বলিয়া জানিবে। 

আক্রোশমূলক নিন্দাবাক্য-_যাহা! লৌকের অবমাননাজন্য : প্রহারের জন্য দক্টোত্তলনও দণগুপারুষ্] বলিয়া কথিত 

হয়। প্রহারের জন্য দণ্টাদির উত্তোলন, নির্ভয়ে সেই 

দণ্ুদ্ধারা আঘাত ও আঘাতজন্য ক্ষতাদি দর্শন দ্বার! 

ক্রমানুসারে মুছু, মধ্যম ও উত্তমভেদে দগুপারুষ্যও ভ্রিশিধ 

বলিয়া জানিবে।৪-৫ 

হীন, মধ্যম কিংবা উৎকৃষ্ট দ্রব্যসকলের অন্যায়ভাবে 
গ্রহণের জন্য যে সাহস তাহা তিনপ্রকার বলিয়া 

জানিবে। সেইস্থলে কন্টকশোৌধন অর্থা তাদুশ 

অপরাধকারীর দণুও শান্জে বিহিত আছে (মুলে যে 

“কন্টকশোধন' পর রহিয়াছে, তাহার অর্থ হইল 
অপরাধীর দণ্ু--কোৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্ে 

গে) তত্রাপ_| (ঘ) অবগুরণনিঃসঙ্গ পাতনক্ষতদর্শ নৈঃ। 
ডে) __প্রোক্তং কণ্ট বশোধনম্। 

* ৭নং লোকের পর অন্ধ গ্রচ্থে নিপ্নলিখিত অধিক শ্লোক দেখা 
যায়-_. 

পারুষ্ সতি সংরম্তাহৃৎপয়ে ক্ষুব্ধয়োদ্বয়োঃ | 

সমান্ধতে যঃ ক্ষমতে দণ্ডভাগ্ যোঙতিবর্ততে ॥ 



নারদ-স্মৃতিঃ 

পুর্বমাক্ষারয়েদ্ যস্ত নিয়তং স্যাৎ স দোষভাক্। 
পশ্চাদ্ ঘঃ সোহপ্যসৎকারী পুর্বে তু বিনয়ো গুরু ॥৯ 
দ্বয়োরাপন্নযোস্তল্যমনবপ্নাতি যঃ পুনঃ । 
স তয়োর্দগুমাপ্োতি পুর্বো বা যদি বোনতরঃ (ক) ॥১০ 
শ্বপাক-মেদ-চগালব্যঙ্গেযু বধরৃত্তিযু। 
হত্তিপ-ব্রাত্য-দাসেষু গুর্বাচার্যযাতিগেষু চ ॥১১ 
মর্য্যাদাতিক্রমে সগ্ভে। ঘাত এবানুশাননম্ | 
ন চ তন্দগুপারষ্যে স্তেয়মাহুর্মনীধিণঃ ॥১২ 

এইরূপ ব্যাখ্যা আছে। কন্টক-_কুদ্র-শক্র, এতাদৃশ 

সাহসকারীরা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা আনে বলিয়া তাহাদের 
শোঁধনই হইল দণ্ড)।৬ 

উক্ত বাক্পারুষ্য ও দগণ্ডপারুষ্যপ উভয় সাহসেও 

পঞ্চবিধ বিধি কথিত আছে। এঁস্থলে যে প্রকারে বিশুদ্ধি, 

নির্দোষতা কিংবা দণ্ডাঞ্ছতা হয়, তাহা নিঙ্গে প্রদশিত 
হইতেছে ।৭ 

কোন সময়ে দুইজনে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পারুষ্যু- 

দৌষে দুষ্ট হইলে এবং সেই দোষে যদি কাহারও বিশেষ 
অর্থাশ ভেদ দেখা না যায়, তাহ! হইলে উক্ত স্থলে 
উভয়ের তুল্য দণ্ড হইবে ৮ 

যে ব্যক্তি প্রথমে অপকাঁর করিবে, সেই ব্যক্তি 

অবশ্যই দোষভাগী হইবে, আর পরে যে ব্যক্তি অপকার 

করিবে, সেও অন্যায়কারী বলিয়া গণ্য হইবে ; তবে প্রথম ! অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন না ।১৩-১৪ 
অন্যায়কারীর দণ্ড সমধিক বলিয়া জানিবে।৯ 

কিন্কু যেস্থলে বিবাদকারী দুইজনের মধ্যে যে ব্যক্তি 

সমীনভাঁবেই অপরাধজনক কাজ করিয়া থাকে, সেইস্থলে 

অন্যায়কারী উভয়ের মধ্যে অন্যায় যে কেহ পরে করুক 
অথবা পূর্বে করুক তাহার! সমানদণগ্ডভাগী হইবে ।১০ 

খপাক অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ান্্রীতে শৃত্রপুত্র হইল-_- 
“ক্ষ আর শুদ্রান্ত্রীতে ক্ষত্রিয়ের কণা হইল উগ্রা, 
এ ক্ষত্তা কর্তৃক উগ্রীর গর্ভে উত্পাদিত যে 

স্পা শা  শাশিশিতী 

১১৫ 

যমেব হাতিবর্তেত নীচঃ (খ) সম্তং জনং নৃষু। 
স এব বিনয়ং কুর্ধ্যান্ন তদ্বিনয়ভাগ্ নৃপঃ ॥১৩ 
মল! ছোতে মনুষ্যেধু ধনমেষাং মলাত্মকমূ । 

অপি তান্ (গ) ঘাতয়েদ্ রাজা নার্থদণগ্ডেন দণুয়েৎ ॥১৪ 

শতং ব্রা্গণমাক্র)শ্য ক্ষত্রিয়ো দগ্ডমর্হতি। 
বৈশ্ঠোহধ্যধ্ধং শতং দ্ধে বা শৃন্েস্ত বধমর্থতি ॥১৫ 
গঞ্চাশদ্ ব্রাহ্মণো দণ্ডুঃ ঘে) ক্ষত্রিযস্তাভিশংসনে | 

বৈশ্যে স্যাদধ পঞ্চাশচ্ছ,দ্রে (উ) দ্বাদশকো দমঃ ॥১৬ 

অর্থাৎ যাহাদের উপনয়ন-সংস্কার লোপ হইয়াছে এবং 

দাস--এই সকল ব্যক্তিগণ যদি গুরুর এবং আচার্য্যের 

অপমান করিয়! থাকে, তাহা হইলে তীহাদের মর্যাদার 

অর্থাৎ সম্মীনের হানি হওয়ায় তগুক্ষণাৎ তাহাদিগকে 

বেত্রাদির দ্বার! আঘাতই হইতেছে এইস্থলে দণ্ড-_ইহাই 

শীক্সনির্দেশ; আর দগুপারুষ্তে যে চৌর্য্যদণ্ড কথিত আছে, 
তাহা হইবে না-ইহ1 মনীষিগণ বলিয়াছেন 1১১-১২ 

কোন নীচ ব্যক্তি সাধুব্যক্তিকে অতিক্রম অর্থাৎ 
অবমাননা করিলে তিনিই তাহার দণগ্ুবিধান করিবেন । 

সেই দণ্ডের অর্থ রাজা পাইবেন না। মানুষের মধ্যে এঁ 

সকল নীচব্যক্তি মলস্বরপ আর তাহাদের যে ধন'তাহা 

হইল মলাত্বুক। উপযুক্ত অসদাচরণের জনা রাজা 
তাহাদিগকে তাড়নাদিরপ কায়িক দগুদান করিবেন, 

যদি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে তিরক্কীর করে, তাহা হইলে 

তাহার শতপণদণ্ড হইবে, এইরূপ বৈশ্য যদি ব্রাক্ষণকে 
তিরন্কার করে; তাহা হইলে তাহার দেড়শত ব! দুইশত- 

পণ দণ্ড হইবে। এরূপ স্থলে শুদ্রের বন্ধনরূপ কায়িক 
| দণ্ড হইবে ।১৫ 

আর ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়কে কটুক্তি অর্থাৎ তিরস্কার 
করে, তাহা হইলে তাহার পঞ্চাশপণ দণ্ড হইবে। এরূপ 
বৈশ্ঠকে কটুক্তি করিলে পঞ্চবিংশতিপণ আর শৃত্রকে 

সম্তান, মেদ অর্থাৎ এরূপ সন্করজাতিবিশেষ, চগ্ডাল, | তিরস্কার করিলে দ্বাদশপণ দণ্ড হইবে 1১৬ 
বিকলাঙ্গ, ব্লীবাদি, প্রীণিবধদ্ধারা জীবিকা নির্বাহকারী | 
ব্যাখ কিংবা ধীবরাদি, হস্তিপ অর্থা মাহুত, ত্রাত্য (খ) যমেব হতিবর্তেরল্নেতে- | 

পাঠাস্তর :__কে) _ পুর্বো বা যদি বেতকসঃ। 

যেস্থলে ব্রাহ্মণ দ্বারা ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয় দ্বার! কষিয়ে 

(গ) অতস্তান্__ 
(ঘ) বিপ্রঃ পধাশতং দঃ (ডি) বৈশ্ঠং চৈবার্ধপঞ্চাশচ্ছুদ্রং--। 



১১৬. 

সমবর্ণৈদ্বিজাতীনাং (ক) দ্বাদশৈব ব্যতিক্রমে | 
বাদেহববচনীয়েষু তদেব দ্বিগুণং ভবে ॥১৭ 

কাণমপ্যথবা খঞ্জমন্যং বাপি তথাবিধম্। 
তথ্যেনাপি ক্রবন্ দণ্য্ো রাজ্ঞা কার্ধাপণাবরম্ (খ)১৮ 
ন কিল্বিষেণাপবদেচ্ছাস্্রতঃ কৃতপাবনমূ । 

ন রাজ্ঞা ধুতদণ্ডঞ্চ দণ্ডভাক্ তদ্ব্যতিক্রমাণ (গ) ॥১৯ 

লোকেহম্মিন্ দ্বাববস্তব্যাববধ্যে। (ঘ) চ প্রকীতিতৌ | 
ব্রাহ্মণশ্চৈব রাজা চ তৌ হাঁদং বিভৃতো৷ জগৎ ॥২০ 
পতিতং পতিতেত্যুক্তণ চৌবং চৌরেতি বা পুনঃ 
বচনাত্ত,ল্যদোষ; স্যাম্মিথ্য দ্রর্দোষতাং ব্রজে (উ)॥২১ 

এবং বৈশ্য দ্বারা বৈশ্যের সম্মানের হানি হয়, সেইস্থলে 

্বাদশপণই দণ্ড হইবে। বিবাদকালে অকথ্য ভাষা 

বলিলে তাহার দ্বিগুণ অর্থাত চতুধিংশতিপণ দণ্ড হইবে। 

অন্ধ, থগ্ত কিংবা বিকৃতাঙ্গ কোন ব্যক্তিকে ব্যথ। দিবার 

জন্য সত্যকথ! বলিলেও রাজ! তাদৃশ সতাভাষীর কার্যাপণ 
অর্থাৎ কাহনের, অনুন দণ্ডবিধান করিবেন ।১৭-১৮ 

পাঁপকার্া করিবার পর যে বাক্তি যথাশাস্ক 

প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে কিংবা অন্যায় আচরণের জন্য রাজা 

যাহাকে দগুদান করিয়াছেন, তাহার নিন্দা করিবে না 

অর্থাৎ তত পাঁপকাধ্যাদি উল্লেখ করিয়া লৌকসমাঁজে 

তাহ। প্রকাশ করিবে না। যদি কেহ নিন্দা করে, তাহা 

হইলে এই শাস্ত্রবাক্যের ব্যতিক্রমজন্য সেই ব্যক্তি 
দগুভাগী হইবে ।১৯ 

ব্রাহ্মণ ও রাজ এই দুইজন নিন্দনীয় বা বধ্য নহে-_- 

ইহা শান্সে উল্লিখিত আছে। কারণ, তাহাঁরাই জগতের 
পোষণ করিয়া থাকেন ।২০ 

অকাধ্যকরাঁর জন্য পতিতব্যক্তিকে পতিত” এবং 

যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছে, তাহাকে “চোর” বলিয়া বাক্য 
প্রয়োগ করিলে চোরের হ্যায় দোষভাগী হইবে । আর 

আর যে ব্যক্তি পতিত বা চোর নহে, মিথ্যা করিয়া 

_ পাঠাত্তর £__ কে) সমব্্ণত্বিজাপীনাং_ 
(খ) তথ্যেনাপি ক্রবন্ দবাপ্যে দণ্ডং কার্ধাপণাৎ পরম্। 
(গ) __দগুয়েৎ তদ্ ব্যতিক্রমে | 
(ঘ) লোকেহন্মিন্ ভ্বাববক্তব্যাবদণ্ডেট__-। 
(ড) --দ্িদ্বোষতাগ্ ভবেং। 

আর্ধ্যশীন্্ 

একজাতিদ্বিজাতীংস্ত্র বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্। 
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্ধ যাচ্ছেদং জঘন্য প্রভবো হি সঃ ॥২২ 
নামজাতিগ্রহং ত্ত্ষোামভিদ্রোহেণ কুর্বতঃ। 

নিখেযোহযোময়ং শহ্ু্্ব লন্নাস্তে দশাহুলঃ (চ) ॥২৩ 

ধর্মোপদেশং দেশি দ্বিজানামস্থয কুর্বতঃ | 
তপ্তমাসেচয়নেত্তৈলং বক্তে, শ্রোত্রে চ পাথিবঃ ॥২৪ 

যেনাঙ্গেনাবরো বর্ণে ব্রাক্ষণস্তাপরাধূ যা । 
তদঙ্গং তস্য ছেতব্যমেবং ছে) শুদ্ধিমবাপ্র,য়াৎ ॥২৫ 

সহাসনমভিপ্রেপস্ুরুৎকৃষটস্যা পকুষ্টজঃ | 
কট্যাং কৃতাঙ্কে। নিঝান্তঃ স্ফিচে৷ বাস্তাবকর্তয়ে (জ) 

তাহাকে এরূপ বলিলে দ্বিগুণ দোষভাগী অর্থাৎ দগুনীয় 

হইবে ।২১ 

হীনজাতীয় কোন ব্যক্তি যদি দ্বিজাতিগণকে অর্থাৎ 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্টকে অতিতীব্রভাষায় কটুক্তি 
করিয়া তিরস্কার করে, তাহা হইলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদন- 

রূপ দণ্ড হইবে । কারণ, দেই ব্যক্তি অতি হীন জাতিতে 
জম্মলাভ করায় তাদৃশ বাক্য বলিতে পারিয়াছে।২২ 

উক্ত হীনজাতীয় ব্যক্তি যদি অত্যন্ত বিদ্বেষবশতঃ 

নাম এবংজাতির উল্লেখ করিয়া অর্থাৎ উনি আবার 

ব্রাহ্মণ এইরূপে অবজ্ঞা করে, তাহা হইলে তাহার মুখে 

দশ অগুলি পরিমিত উত্তপ্ত লৌহদণ্ড প্রবেশ 

করাইবে।২৩ 

যদি নিকৃষ্টজাতীয় কোন ব্যক্তি ধর্মভ্ত সাঁজিয়া 
অহঙ্কীরবশতঃ ব্রাঙ্গণাদিগণকে ধর্মোপদেশ দান করে, 

তাহা হইলে রাজ। তাহার মুখে এবং কর্ণে উত্তপ্ত তৈল 
ঢালিয়া দিবেন ।২৪ 

হানবর্ণ ব্যক্তি যে অঙ্গ দ্বার! ব্রাহ্মণের নিকট অপরাধী 

হইবে, তাহার সেই অঙ্গ কাটিয়া ফেলিবে, ইহা! দ্বারা সেই 
অপরাধীর শুদ্ধি হইবে ।২৫ 

হীনবর্ণসন্ভুত কোন ব্যক্তি যদি উচ্চবর্ণের সহিত 
একাসনে উপবেশন করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে 
তাহার কটিদেশ উত্তপ্ত লৌহাদির দ্বারা চিহ্নিত করিয়া 

(চ) _ শঙ্কু: শৃদ্রন্তাষ্টাদশাহুলঃ। (ছ) তদদমেব ছেত্ব্য- 
জে) কটিদেশেহঙ্ক্য নির্বান্তঃ শ্ফিগেশং বাস্ত কর্তয়েখ। 



নারদ-স্মৃতিঃ ১১৭ 

অবনিষ্টীবতে। দর্পাদ্ স্বাবোষ্ঠো ছেদয়েন্নপঃ। জিহ্বাছেদাস্তবেচুদ্ধঃ সর্বস্বহরণেন বা (খ) ॥৩০ 
অবমুত্রয়তঃ শিশ্পমবশব্দয়তো গুদম্ ॥২৭ রাজনি প্রহরেদ্ যস্ত কৃতাগস্যপি ছুর্মতিঃ | 

কেশেযু গৃহ্নুতো৷ হস্ত ছেদয়েদবিচারয়ন্। শুলে তমর্শে। বিপচেদ্ ব্রহ্মহত্যাশতাধিকম্ ॥৩১ 

পাদয়োদর্ণাটিকায়াং তু গ্রীবায়াং রৃষণেযু চ (ক)॥২৮  পুত্রাপরাধে ন পিতা নাশ্ে ন শুনি দণ্ডভাক্। 

ত্বকৃছেদকঃ শতং দণ্ড! লোহিতস্য চ দর্শক | ন মর্কটে চ তথম্বামী তেনৈব প্রহিতো৷ ন চে গ) ॥৩২ 

মাংসভেতা তু বন্নিষ্ান্ প্রবাস্তস্স্থিভেদকঃ ॥২৯ ইতি নারদ-স্মৃতে। অইদশাধ্যায়ে বাক্পারুস্যং 
উপক্ুশ্য তু রাজানং কর্মণি স্বে ব্যবস্থিতম্। দগুপারুষ্যঞ্চ নাম পঞ্চদশং যোড়শঞ্চ ব্যবহারপদমূ । 

লেই ব্যক্তিকে নির্বাসিত করিবে কিংবা তাহার কটির সৌবণিকে1 নিষ্কঃ | ৮০ রন্তিকা-পরিমিত স্বর্ণে স্থবণণ হয়, 

পার্বদ্বয়ের মাংস কাটিয়া ফেলিবে ।২৬ | তাহার ৫টিতে এক নিষ্ধ হয়, সেইরূপ ছয়টি নিক্ষ অর্থা 
হীনবর্ণজাত ব্যক্তি অহঙ্কারবশতঃ যদি উত্তমবর্ণের | ত্রিংশ স্বর্ণ )। যদি অস্মি ভঙ্গ করিয়া দেয়, তাহা হইলে 

প্রতি অবমাননার জন্য নিষ্টীবন অর্থাৎ থুথু দিয়া থাকে, : রাজ! মেই ব্যক্তিকে নির্বাসিত করিবেন ।২৯ 
তাহা হইলে রাঁজা1 সেই ব্যক্তির ওষ্ঠ এবং অধর এই স্বীয় কর্তব্যকর্মে অবস্থিত অর্থাৎ কর্তব্য-পরায়ণ 

ছইটি ছেদন করিয়! দিবেন। যদি প্রত্বীব করিয়া দেয়, ৷ রাঁজাকে যে ব্যক্তি উচ্চকণ্টে কটু কথা বলে, তাহার 
তাহা হইলে লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া! দিবেন এবং অপানদেশ | জিহবাচ্ছেদন বা সর্বস্বহরণ দ্বার! শুদ্ধি হইবে অর্থাৎ 
হইতে বাবু ( অধোবায়ু) কিংবা মলত্যাগ দ্বারা অবমাননা কটুভাষীর জিহবাচ্ছেদন কিংবা সর্বস্বহরণই দণ্ড বলিয়! 
করিলে তাহার মলদ্বার ছেদন করিয়া দিবেন ।২৭ ই জানিবে। রাজা অপরাধ করিলেও যে দুষটবুদ্ধিসম্পন্ 

হীনবর্ণস্তৃত ব্যক্তি যদি অবমাননা করিবার জন্য ব্যক্তি তাহাকে প্রহার করে, সেই ব্যক্তিকে অম্নিতে দগ্ধ 
উত্তমবর্ণের কেশে ধরে, পদের দ্বারা আক্রমণ করে, শ্মশ্র করিবে । কারণ, অপরাধী হইলেও রাজাকে প্রহার 

অর্থা দাঁড়ি ধরে, গলা টিপিয়া ধরে কিংবা অগ্ডকোষ করা শতব্রহ্ষহত্যা হইতেও অধিক পাপজনক বলিয়া 
টিপিয়া ধরে, তাহা হইলে রাজ! এই সব স্থলে কোন জাঁনিবে ।৩০-৩১ 

বিচার না করিয়াই এ অবমানকারীর হম্তদ্বয় কাটিয়া পিত। করৃকি প্রেরিত না! হইয়! পুত্র যদি অপরাধ 

দিবেন ।২৮ করিয়া থাকে, তাহ! হইলে এ দোষের জন্য পিতা দোষী 

ষে ব্যক্তি বিদ্বেষবশতঃ কাহারও গাত্রের চর্ম কাটিয়া হইবে না। এইরূপ স্বামী কতৃক প্রেরিত না হইয়া 
দেয় বা শোণিত বাহির করিয়া দেয়, তাহার শতপণদণ্ড | কাহারও অশ, কুকুর কিংবা বানর যদি অপরাধ করিয়া 
হইবে। আ'র যদ্দি মাংসচ্ছেদন করিয়া দেয়, তাহা । থাকে, তাহ। হইলে তত্ব পশুর স্বামীর কোন দোষ 

হইলে সেই ব্যক্তির ছয়নিধদণ্ড দিতে হইবে। ('পঞ্চ , হইবে না।5২ 

পাঠান্তর £_কে) পাদরোনণাপিকায়াং বা শ্রীবায়াৎ বৃুষণেষু 
(খ) উপাক্রুন্ত চ রাজানং বর্মনি স্থে ব্যবস্থিতম্। (গ) পুত্রাপরাধে ন পিত ন শ্ববাঞ শুনি দণ্ডভাক্। 

জিহ্বাচ্ছেদাদ ভবেচ্ছুদ্ধিঃ সর্বন্থহরণেন বা ॥ ন মর্কটে চ তৎম্বামী তৈর়েব প্রহিতো। ন চেৎ ॥ 

ওস্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণভী'্৫থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত-নারদ-স্মৃতির অফ্টীদশাধ্যায়ে 

বাক্পারুস্য ও দগুপারুয্যনামক পঞ্চদশ এবং ষোড়শ ব্যবহারপদ সমাণ্ড। 



উনবিংগঃ অধ্যায়ঃ 
অথ দৃ্যতসমাহুবয়ে। নাম সপ্তদশং ব্যবহারপদ্দম্ 

অক্ষ-ত্রধ্ম-শলাকাছ্ৈে'বনং জিন্মকারিতম্ । 
পণক্রীড়া বয়োভিশ্চ পদং দৃযুতসমাহরয়ম্ ॥১ 
সভিকঃ কারয়েদ্ দ্যুতং দেয়ং দগ্যাচ্চ তত্কৃতম্ কে)। 
দশকঞ্চ শতং বৃদ্ধিস্তস্ত স্াদ্ দ্যুতকারিণঃ খে) ॥২ 
দ্বিরভ্যস্তাঃ পতন্ত্যক্ষা। গ্লহে যদ্যক্ষদেবিনঃ (গ)। 

জয়ং তস্তাপরস্তাছঃ কিতবস্ত পরাজযম্ ॥৩ 

দ্যুত-সমাহবয়নামক সপ্তদশ 

বাবহারপদ্ 

পাশা, ব্রধ ( বীরমিত্রোদয়-মতে ব্রধ্া-শব্দে চর্মপেটিকা 

বুঝায়), হস্তিদস্তকৃত কানিক! (মূলের আছ্াপদ দ্বারা 
তাস, দাবা, সতরঞ্ প্রভৃতি বুঝায়) প্রভৃতি দ্বারা 

কপটতা নিস্পারদিত ক্রীড়া এবং পক্ষী দ্বারা (কুস্কুট, 

পারাঁবতাদি দ্বার! ) ও মেষাদি দ্বার! ক্রীড়া যাহা পণ! 

রাখিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে 'দ্যুত-সমাহবয়' নামক 
ব্যবহারপদ বলে। ( এঅপ্রাণিভির্ষ ক্রীড়নং তল্লোকে 

দ্যুতমুচ্যতে'- এই  শান্জবিধানানুসারে সাধারণতঃ 
প্রাণীতর দ্রব্য দ্বারা পণ বাখিয়া যে ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়, 

তাহাকে 'দূযৃত' বলে, আর প্রাণিদ্বারা পণ রাখিয়া যে 

ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাঁকে “সমাহবয়' বলে )1১ 

অক্ষব্রীড়াকারি-ধূর্তমকলের নায়ক “দভিক' (যাহার 
কর্তৃত্বে দ্যুতক্রীড়া পরিচালিত হয়, তাহাকে “দভিক' 
বলে) দৃযতক্রীড়ীর ব্যবস্থা করিবে এবং সেই ক্রীড়ায় 
জিতব্যক্তিকে দেঁয়-বস্ত প্রদান করিবে। এইভাবে 

পাঠাস্তর £_ কে) _দগ্াদ দেয় তত্কতম্। 
খে)--দশকং তু শতাদ্ বৃদ্ধিন্তন্ত স্যাদ্ দ্যুতকারিতা 
গে) -গেছে ফল্তাক্ষদেবিনঃ | 

০ 

পিসী শীট শা 

কিতবেদ্বেব তিষ্ঠেরন্ (ঘ) কিতবাঃ সংশয়ং প্রতি । 
ত এব তশ্থ দ্রষ্টারস্ত এব স্থ্যস্ত সাক্ষিণঃ ॥8 
অশুদ্ধ; কিতবো নান্যাদা শ্রয়েদ্ দ্যুতমণ্ডলম্ (ও)। 
প্রতিহন্যান্ন সভিকং দাপয়েত্ৎ স্বমিষ্টতঃ (চ) ॥৫ 

কুটাক্ষদেবিনঃ পাপান্নিহ্রেদ্ দ্যুতমগ্ডলাহ | 
কেহক্ষমালামানজ্য স হোষু বিনধঃ স্মৃতঃ (ছ) ॥৬ 

দ্যুতক্রীড়ার লীভ হইতে তহুক্রীড়ীপরিচালক 'সভিক, 

শতকর] দশভাগ পাইবে ।২ 

পাশা ক্রীড়াকারীর পাশা কল্লিতপণ-বিষয়ে যদি 

ছুইবাঁর পড়ে, তবে সেই ক্রীড়াঁয় তাহার জয় হইবে এবং 

অপর ধূর্তের পরাজয় হইবে ।৩ 

উক্ত ক্রীড়ায় যদি কোনরূপ সংশয় হয়, তাঁহা হইলে 

সেই ক্রীড়ায় উপস্থিত অপর ধূর্তগণ তাহার নির্ণয় 

করিবে । কারণ, উক্ত ক্রীড়ায় তাহারাই দ্রষটা অর্থাৎ 

বিচারক এবং সাক্ষী উভয়ই হইবে ।8 

অক্ষক্রীড়াকারী ধূর্ত যদি ক্রীড়ীতে একদলের সহিত 

পরাজিত হয়, তবে এ পরাজিত ব্যক্তি তাহার দেয় অর্থ 

পরিশোধ না করা পর্যন্ত অন্যদলকে আশ্রয় করিতে 

পারিবে না অর্থাৎ অন্য দলের সহিত খেলিতে পারিবে 

না। “িভিককে আর দিব না" ইত্যাদি বলিয়া 

তাহার অর্থনাশ করিবে না, পূর্বক্রীড়ায় পরাজিত 
ধন নিজের স্বিধানুসারে সভিককে দিবে ।৫ 

কপটতার সহিত অক্ষক্রীড়াকারী পাপিষ্ঠগণকে 

(ঘ) কিতবঘেব তিষ্টেমুঃ-- | 

(উ) অশ্তদ্ধং কিতবো! নান্তমাশ্রয়েদ দ্যুতমণ্ডলম্। 
(চ) প্রতিহন্তান্ন সভিকে। দপয়স্তৎ স্বমিষ্ঠতঃ | 
(ছ) কুটাক্ষদেবিনঃ পাপান্লি্জেদ্ দ্যুতমণ্ডলাৎ। 

কণ্েংক্গমালামাসজ্য স হেযাং বিনয়; স্বৃতঃ 



নারদ-্মৃতিঃ ১১৪ 

অনির্দিষটন্তর যে রাজ্ঞা দ্যুতং কুর্বাত মানবঃ। প্রকাশং দেবনং কুযু্বরেবং দোষে! ন বিদ্যাতে্চ ॥৮ 
নস তং প্রাপু,য়ত কামং বিনয়ং চেব সোহহতি ॥৭ ইতি নারদ-স্যুতৌ উনবিংশাধ্যায়ে ছ্যুত-সমাহবয়ো 
অথবা কিতব! রাজ্জঞে দত্বা ভাগং যথোদিতমৃ। নাম সপ্ুদশং বিবাদপদম্ 

অক্ষের ( পাঁশীর ) মালা গলায় পরাইয়া দ্ুতদভা হইতে করিতে পারিবে না, পরস্ক সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে 

বহিষ্কার করিবে। দ্যৃতক্রীড়াকারিগণের ইহাই হইল অথবা দৃযতক্রীড়াকারী ধূর্তের দল দুযুতলবূধনের যেরূপ 

দণ্ড।৬ ৃ অংশ রাজাকে প্রদান করিবার কথ] বলা আছে, তাহ। 

যে ব্যক্তি রাঁজার নির্দেশ না পাইয়া দ্যুতক্রীড়া ূ রাজাকে দিয়! প্রকাশ্যভাবে দ্যুতক্রীড়া করিতে পারিবে । 

করিবে, সেই ব্যক্তি জয়লাভাদি জন্য কাম্যফল লাভ | এইভাবে ছ্যুতক্রীড়ায় কোন দোষাপত্তি হইবে না 
: [. * গ্রথবিশেষে ৭৮ নং প্লোক ঢইটি দেখা যায় না। 

ওক্কারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জনকা ব্যব্যাক রণতীর্থকতবঙ্গভাঁষাম্ুবাদসহিত নারদ-্ছুতির উনবিংশাধ্যায়ে 
দুযুত-সমাহ্বয়' নামক সগুদশ ব্যবহারপদ সমাপ্ত । 

বিংশ অধ্যায়ঃ 
অথ প্রকীর্ণকমগ্টাদশ ব্যবহারপদম্ 

প্রকীর্ণকে পুনজ্ছেয়ো ব্যবহারো নৃপাশ্রয়ঃ (ক)। পিতাপুত্রবিবাদশ্চ প্রায়শ্চিভব্যতিক্রমঃ | 
রাজ্ঞামাজ্ঞা প্রতীঘা তস্তৎকর্মকরণং তথ] ॥১ প্রতিগ্রহবিলোপশ্চ কোপ আশ্রমিণামপি ॥৩ 
পুরপ্রদানং (খ) সংভেদঃ প্রকৃতীনাং তথৈব চ। বর্ণসন্করদোষশ্চ তদ্্তিনিয়মন্তথা | 
পাষগু-নৈগম-শ্রেণী-গণধর্মবিপর্ধ্যয়ঃ ॥২ ন দৃষ্টং যচ্চ পুরবেষু তৎসর্বং স্যাৎ প্রকীর্ণকে ॥8 

অগাদশ ব্যবহারপদব বেদবহির্ভত আচারপরায়ণ, নৈগম অর্থাৎ বিবিধ পৌরগণ 
প্রকীর্ণক। শ্রেণী অথাৎ শিল্পজীবী-সম্প্রদায় এবং ত্রাহ্গণসমূহের ধর্ম- 

এই 'প্রকীর্ণক' নামক বিবাঁদপদ-প্রকরণে যে বহুবিধ বিপর্ধায়, পিতা-পুত্রের বিবাদ, পাপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না 
বিবাদ উক্ত আছে, তাহা রাজাকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ. করা, যে সকল আশ্রমবাঁসিগণকে নিয়মিতদানের ব্যবস্থা 

রাঁজসপ্বন্ধীয় বলিয়া জানিবে। উহা বন্থবিধ হইলেও ৰ করা হইয়াছিল- সেই প্রতি গ্রহের বিলোৌপ এবং তাহাদের 

সাধারণতঃ দুইপ্রকার বলিয়া কথিত আছে, যথা-_ ! প্রতি ক্রোধ, বর্সসক্করদোষ ও বর্ণসন্করগণের জীবিকার 

রাজী! উল্লঙবন 'ও রাজাজ্ঞ| প্রতিপালন ।১ নিয়ম যাহা পূর্বে উল্লিখিত হয় নাই, দেই সকল বিধি 

নগরনির্মাণের জগ্য অনুমতি বা৷ অর্থাদি দান, প্রজা- এই প্রকীর্ণক-প্রকরণে কথিত হইয়াছে ।২-৪ 
বর্গের রক্ষণীবেক্ষণাদি ব্যবস্থা বিভাগ, পীষণ্ড অর্থাৎ রাজা সমাহিতচিত্ডে শান্ত্রোক্ত সাম, দান, ভেদ ও 

দখ) এই চতুবিধ উপায় ছ্থার। ক্রন্ষচ্ধ্য, গাহস্থ্য, বানপ্রস্থ ও 
পাঠাস্তর £_€) প্রকীণকে পুনজো ব্যবহার নৃপাশ্রয়াঃ। সন্ন্যাস আশ্রমকে এবং গ্রজাপুঞ্তকে রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা 

(খে) পুরগ্রধানৎ -.- | প্রতিপালন করিবেন ।৫ 



১২৪ 

রাজ। ত্ববহিতঃ সর্বানাশ্রমান্ পরিপালয়েত | 

উপায়েঃ শান্ত্রবিহিতৈশ্ততুভিঃ প্রকৃতৈস্তথা ॥৫ 
যো যো বর্ণোহপহীয়েত যে! য উদ্রেকমাপুযাশ(ক)। 
তং তং দৃষ্ট। স্বতো মার্গাৎ, প্রচ্যুতং স্থাপয়েৎ 

পথি ॥৬ 
অশাস্ত্রোক্তেযু চান্যেষু পাপযুক্তেষু কর্মন্থ । 
প্রসমীক্ষ্যাত্বুনা রাজা দণ্ডং দণ্যেষু পাতয়ে ॥৭ 

শ্রতি-স্মৃতিবিরুদ্ধং যদ্ ভূতানামহিতঞ্চ যু 
ন তৎ প্রবর্তয়েদ রাজ! প্রবৃতঞ্চ নিবর্তয়েৎ ॥৮ 

ন্যায়াপেতং যদন্যেন রাজ্ঞাজ্ঞানকৃতং ভবে€ (খ)। 

তদপ্যন্তায়বিহিতং পুনর্ন্যায়ে নিবেশয়ে ॥৯ 

যে ষে উচ্চবর্ণ অশান্ত্রীয় আচরণঘ্বারা অধঃপতিত 

হইবে কিংবা যেয়ে নিন্নবর্ণ উচ্চবর্ণের আচার আচরণ 

দ্বারা উচ্চ হইবার আকাওক্ষায় অর্থাৎ শুদ্র ব্রাহ্ধণোচিত 
কার্য্য করিবার চেষ্টা করিবে, রাজ! সেই সকল স্বয়ং 

নিরীক্ষণ করিয়া স্ব-ন্ম কর্তব্যচ্যুত উক্ত ব্যক্ক্িগণকে 
গন্তব্যপথে অর্থাৎ স্ব-স্ব ধর্মপথে স্থাপন করিবেন ।৬ 

রাজা যাহা শান্ধে উক্ত হয় নাই বা শাক্প্রবাঁক্য- 

বিরোধী তাহাতে এবং অন্যান্য পাপকর্ণে লিপ্ত 

প্রজাগণকে দেখিয়া (কেহ যদি অভিযোগ না করে, 

তাহা হইলেও ) স্বয়ং সেই সকল দগুনীয় ব্যক্তিগণকে 

দগ্ডদান করিবেন ।৭ 

যে কর্ণ শ্রুতি ও স্মতিবিরুদ্ধ, কিংব1 প্রত্যক্ষতঃ 

বিরুদ্ধ না হইলেও প্রাণিগণের অমঙ্গলকর, রাজ! দেই 

সকল কর্ম করাঁইবেন না। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত কর্ম 

করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে রাজা তাহাকে প্রতিনিবুত্ত 

করিবেন 1৮ 

রাজার অজ্ঞাত অবস্থায় যদি অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা 

অন্যায় কাঁধ্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে রাঁজা সেই 

অন্যায়কৃত কর্ণকে পুনরায় ন্যাধ্যপথে স্থাপন করিবেন ।৯ 

সর্বস্বহরণ-দগুস্থলেও রাজা অস্ত্রজীবিগণের অস্ত্রসকল, 

পাঠান্তর £-(ক) যো বোদ্রেকমাপ্র,য়াৎ 

(থ) __রাজ্ঞাজ্ঞানরুতঞ্চ যৎ। 

আধ্য-শাস্ 

আফুধান্যায়ুধীয়ানাং শিল্পন্রব্যাণি শিল্পিনাম্ (গ)। 
বেশ্টান্জীণামলঙ্কারং বাগ্ভাতোগ্ঠানি তদ্বিদাম্ ॥১০ 

যচ্চ বস্তোপকরণং যেন জীবস্তি কারবঃ (ঘ)। 
সর্বস্হরণেহপ্যেতান্ন রাজা হর্তৃম্তি ॥১১ 

অনির্দেশ্যাবনিন্দ্যে৷ চ রাজা ব্রাহ্মণ এব চ (উ)। 

দীপ্তিমত্তাচ্ছুচিত্বাচ্চ যদি ন সাহু পথশ্চযতঃ ॥১২ 

রাজ্ঞা প্রবতিতান্ ধর্মান্ যে! নরো নানুপালয়েু। 
দণ্যঃ স পাপো বধ্যশ্চ লোপয়ন্ রাজশাসনম্ ॥১৩ 

যদি রাজ! ন সর্বেষাং বর্ণানাং দগুধারণম্ (চ)। 

কুধ্যাৎ পথো ব্যপেতানাং বিনশ্বোস্করিমাঃ প্রজাঃ ॥১৪ 

শিল্পজীবিগণের শিল্লোপযোগী দ্রবাসকল, বেশ্যা- 
নারীগণের বেশ ভূষার ভূষণসকল, যাহারা ঢক্কা, ভেরী, 
বীণ!দি বাগ্যন্ত্র দ্বারা এবং আতোগ্য অথাত মুরজাদি 

চতুবিধ বাঁছযন্ত্র ঘারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তাহাদের 
এ বাগ্সকল, যাহাদের যাহা! উপাদান এবং শিল্পিগণের 

জীবিকানির্বাহৌপকরণসকল কদাপি হরণ করিবেন 
ন)।১০-১১ 

যদি রাজা এবং ব্রাহ্মণ কর্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত না 
হন, তাহা হইলে তাহার] তেজস্থিতা এবং পবিত্রতা- 

নিবন্ধন অনুচিতকাধ্যকারী বলিয়া নির্দেশষোগ্য বা 
নিন্দনীয় হইবেন না ।১২ 

প্রজারক্ষণ ও রাজ্যপরিচালনাদির জন্য রাজ যে 

সকল শিয়ম ( আইন) প্রবর্তন করিবেন, তাহা যদ্দি কেহ 
প্রতিপালন না করে, তাহা হইলে সেই পাপিষ্ঠ 
রাজাদেশলড্ঘনকারী বলিয়া দগুনীম এবং কারারুদ্ধ 
হইবে । এমন কি, অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী কোন 
কোন স্থলে বধদগুভাগীও হইবে ।১৩ 

মদি রাজা সকলবর্ণের বিপথগামী অর্থাৎ উচ্ছখখল- 
পরায়ণ ব্যক্তির উপর যথোচিত দগুবিধান না করেন, 
তাহা হইলে প্রজাপুঞ্জ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ।১৪ 

(গ) _বাহ্াদীন্ বাহাঞজজীবিনাম (ঘ) --কারুকাঃ 
(ড) অনাদিশ্চাপ্যনস্তশ দ্বিপদাং পৃথিবীপতিঃ। 
(চ) -_নিয়তং দওধারণম্। 



মারদ-স্মৃতিঃ 

ক্রাঙ্গণ্যং ত্রাঙ্মাণো। জঙ্হাৎ (ক) ক্ষত্রিয়ঃ 
] 

কষাত্রমুৎস্থজেত ॥১৫ 
স্বকর্ম জহযাদ্ বৈশ্থাস্ত শূদ্রেঃ সর্বং বিশেষয়েশ (খ)। 
রাজানশ্চেন্নাকরিষ্যন্ প্রজানাং দণ্ডধারণম্ (গ) ॥১৬ 

সতামনুগ্রহো৷ নিত্যমলতাং নিগ্রহস্তথ! | 
এষ ধর্ম; স্মৃতে। রাজ্ঞামর্থশ্চামিত্রপীড়নাৎ (ঘ) ॥১৭ 

ন লিপ্যতে যথা বহ্ছির্দহন্ শশ্বদপি প্রজা । 
নলিপ্যতে তথ! রাজ! (ও) দণ্ডং দণ্যেযু পাতয়ন্ ॥১৮ 

প্রজ্ঞা তেজঃ পাথিবানাং চে) ল! চ বাচি প্রতিষিতা । 
তে যদ্ ব্রয়ুরপ সদ্ বা স ধর্মে ব্যবহারিণাম্ ॥১৯ 
রাজেতি সঞ্চরত্যেষ ভূমৌ সাক্ষাৎ সহতঅদৃক্। 
ন তশ্যাজ্জামতিক্রম্য লংতিষ্টেরন্ প্রজা? কচি ॥২০ 

যদি ব্রাহ্মণ তাহার ব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ বেদপরায়ণতা 

পরিত্যাগ করে, এইরূপ ক্ষত্রিয় যদি বিপম্ন-রক্ষারূপ 

ক্ষাত্রধর্ম পরিতাগ করে, তাহা হইলে শুলে বিদ্ধ করিয়া 

অশ্মিপন্ক মণ্স্ের ন্যায় প্রবলবাক্কিগণ দুর্বলব্যক্তিগণকে 
গ্রাস করিয়া ফেপিবে 1১৫ 

দগুধারণ না করিতেন, তাহ হইলে বৈশ্য স্বীয় কর্ম ত্যাগ 
করিত এবং শুদ্রও সকলকে অতিক্রম করিত ।১৬ 

১২১ 

রক্ষাধিকারাদীশত্বাদ্ ভূতামু গ্রহদর্শনা । 

মদেব কুরুতে রাজা ত্প্রমাণমিতি স্িতিঃ ॥২১ 
নির্বলোহুপি যথা স্ত্রীণাং (ছ) পুজ্য এব পতিঃ সদা । 
প্রজানাং বিগুণোহপ্যেবং পুজ্য এব প্রজাপতিঃ (জ) ॥ 

১৬৪ 

রাজ্ছামাজ্ঞাভয়াদ্ যন্মান্ন চ্যবেরন্ পথঃ প্রজাঃ। 

ব্যবহারদতো জ্ঞেয়ং সংবুর্তং রাজশাসনয্ ॥২৩ 

স্থিত্যর্থং পৃথিবীপালৈশ্চরিব্রবিষয়াঃ কৃতাঃ | 
চরিত্রেভ্যোহস্ত তহ প্রাহ্নু্গরীয়োরাজশাসনম্ ॥২৪ 

তপরক্রীতাঃ প্রজা রাজ্জা প্রভুরাসাং ততো নৃপঃ। 
ততস্তদ্ বলি স্থেযং বার্তা চাসাং তদাশ্রয়া ॥২৫ 

প্রীর্থীর তাহা অবশ্যই মান্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। 
' রাজরূপে যিনি ভূলোকে অর্থাৎ এই পৃথিবীতে 
বিচরণ করেন, তিনি হইলেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র। তাহার 
। আদেশ অমান্য করিয়া! প্রজাগণ কখনও স্থিতিশীল হইতে 
ৰ অর্থাৎ বাচিয়। থাকিতে পারে না ।১৯-২০ 

যদি রাজ! প্রজাদের রক্ষার জন্য অপরাধীর উপর: দুষ্টনিগ্রহাদি দ্বারা প্রজাগণের রক্ষণকার্যষে রাজার 

অধিকার আছে বলিয়া, তিনি প্রভুশক্তিসম্পন্ন বলিয়! 
এবং প্রাণিগণের উপর তাহার অনুগ্রহ দেখা যায় বলিয়া 

রাঁজগণের ধর্ম হইল-_সর্বদা সাধুগণকে অর্থাৎ; তিনি যাঁহাই করেন, তাহাই প্রমাণ অর্থাৎ অন্রান্ত 
সতকর্মপরায়ণগণকে অনুগ্রহ করা, অসাধুগণকে অর্থাৎ । বলিয়া স্বীকাধ্য হইবে 
ছুষ্টদিগকে নিগ্রহ কর। এবং শব্রগীড়ন করিয়া অর্থসংগ্রহ । যেরূপ স্বামী দুর্বল অর্থাৎ রোগাদি 
করা। অগ্নি যেরূপ পাগী-পুণ্যবান, শুভ্র-কৃ্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ 

সকলপ্রকার লোককে সতত দগ্ধ করিলেও উহাদের 

কোন গুণের দ্বারা লিপ্ত হম না, সেইরূপ বাজাও দগুনীয় 

বক্তিগণকে দগুদান করিয়া কোন কার পাপে লিপ্ত 
হন না ।১৭-১৮ 

রাজগণের বুদ্ধিই হইল- তেজঃস্বরূপ এবং তাহা 
ঠাহাদের বাক্যের উপর সতত অবস্থিত, সেইজন্য তাহারা 

সৎ ও অসৎ অর্থাত ভালপ্মন্দ যাহা কিছু বলেন--বিচার- 

ূ পাঠাস্তর ৫ কে) হ্ন্তাৎ-- 1 (খ) সর্ধান্ বিশেষয়েৎ। 
(গ) রাঞানশ্চেন্নাভবিষ্যন্ পৃথিব্যাৎ দৃণ্ডধারণে। 
(ঘ) __রাজ্ঞা মর্থশ্চাপীড়য়ন্ প্রাঃ । (উ) তথা ন লিপ্যতে রাজ | 

(5) আন্ঞাতেঘ্: পাধিবানাং---। 

১৬ 

_-ইহাই শান্্রকারগণের সিদ্ধান্ত । 

বা বার্ধক্যাদদিবশতঃ 
অক্ষম হইলেও স্ত্রীগণের পূজনীয়, সেইরূপ রাজ গুণ- 
হীন হইলেও প্রজাগণের অবশ্যই পুজনীয় বলিয়া 
জানিবে।২১-২২ 

যেহেতু রা'জদগ্ডাদেশ-ভয়ে প্রজাগণ সতপথ হইতে 
৷ বিচ্যুত হয় না অর্থাৎ চোষ্য ও অপকর্ম প্রভৃতি করিতে 
সাহস পায় না, সেইহেতু রাজার অতীত অনুশীসন, 

ব্যবহার অর্থাৎ মকদ্দমীর বিচার সিদ্ধান্ত হইতে 
জানিবে।২৩ 

প্রজাপালক রাজগণ প্রজাপুঞ্জ যাহাতে সুখে কালা- 

ছে) বিগুণোইপি যথা স্্রীণাৎ--। (জ) পুজা এব নয়াধিপঃ 



১২২ 

পঞ্চ রূপাণি রাজানো ধারয়ন্ত্যমিতৌজসঃ | 
অগ্নেরিন্ত্স্ত সোমণ্ত যমন্য ধনদন্ত চ ॥২৬ 

কারণাদনিমিত্তং বা (ক) যদা ক্রোধবশং গতঃ। 

প্রজা দহতি ভূপালস্তদাগ্নিরভিধীয়তে ॥২৭ 
যদ তেজঃ সমালম্্য বিজিগীযুরুদায়ুধঃ | 

অভিযাতি পরান্ রাজ! তদেন্দ্রঃ স উদ্াহৃতঃ ॥২৮ 

বিগতক্রোধস্তাপো! হৃষ্টরূপো যদ নৃপঃ। 
প্রজানাং দর্শনং যাঁতি সোম ইত্যুচ্যতে তদা ॥২৯ 

তিপাত করিতে পারে, তাহার জন্য নিয়মসমুহ অর্থাৎ 

নানাবিধ আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। এইজন্য রাজা 

কর্তৃক প্রবন্তিত নিয়ম হইতে উহার আদেশ শ্রেষ্ঠ--ইহা 

বলিয়াছেন ।২৪ 

রাজা পূর্ব পূর্ব জন্মাজিত তপস্যা দ্বারা প্রজাঁগণকে 
ক্রয় করিয়াছেন, সেইজন্য রাজাই হইলেন- তাহাদের 
প্রভু । স্বতরাং প্রজাগণের অবশ্য কর্তব্য হইল-__তাহার 

(রাজার ) আদেশ পালন করা। প্রজাগণের বার্তা 

অর্থা জীবনধারণপ্রণালী রাজার অবলম্বনে হইয়া 

থাকে ২৫ 

অগ্নি, চন্দ্র, যম ও কুবেরের যাদুশ রূপ, অমিত- 

পরাক্রমশালী নৃপগণ তাদৃশ পঞ্চবিধ রূপ ধারণ করিয়া 
থাকেন ।২৬ 

যখন কোন বিশেষ কারণবশতঃ কিংবা কোন কারণ- 

বশতঃ কিংবা কোন কারণ না৷ থাকিলেও ক্রোধাভিভূত 

হইয়া রাজ! প্রজাঁদিগকে নানা ক্লেশ দ্বারা উত্তপ্ত করেন, 
তখন সেই রাজাকে অগ্নিম্বরূপ বলিয়া জানিবে 1১৭ 

যে সময়ে রাজা স্বীয় ক্ষাত্রতেজ অবলম্বনপূর্বক শত্রু- 
জয়াভিলাষে অস্ত্র উদ্ভত করত শক্রকে আক্রমণ করিতে 

যান, তখন সেই রাজাকে ইন্দ্রশ্বূপ বলিয়া জানিবে। 
২৮ 

আর যে সময় রাজা ক্রোধোম্ষারহিত হইয়া আনন্দ- 

ময়রূপে প্রজাগণের নয়নপথে সমাগত হন, সেই সময় 

পাঠীস্তর় £--(ক) কারণাঙ্সিপরিমিত্তং বা: 

আধ্য-শাস্্র 

ধর্মাসনগতঃ শ্রীমান্ দণ্ড ধতে যদা নৃপঃ। 
সমঃ সর্বেষু ভূতেযু তদ! বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ (খ) ॥৩০ 
যদ ত্বথি-গুরু-প্রাজ্ঞ-ভৃত্যাদীন্ পৃথিবীপতিঃ (গ)। 
অনুগূহ্াতি দানেন তদা স ধনদঃ স্মৃতঃ ॥৩১ 
তন্মাত্তং নাবজানীয়ান্না ক্রোশেচ্চ বিশেষতঃ (ঘ)। 
আজ্ঞায়াং চাস্ত তিষ্ঠেত সৃত্যুঃ স্তাতদ্ 

ব্যতিক্রমাৎ (উ) ॥৩২ 

তস্য ধর্মঃ প্রজারক্ষা বৃদ্ধ-প্রাজ্ঞোপসেবনম্। 

রাজাকে সোম অর্থাৎ চন্দ্রম্বূপ বলিয়া জানিবে। 

যখন রাজ শ্রীসম্পন্প রাঁজ। বিচারাসনে বসিয়া শক্র-মিত্র 

সকল প্রজার প্রতি সমদশা হইয়া আত্মপর-নিবিশেষে 

দণগ্ডধারণ করেন, তখন সেই রাজা যম অর্থাৎ ধর্মরাজ- 

স্বরূপ বলিয়া কথিত হন ।২৯-৩০ 

এইরূপে যে সময় রাজা প্রার্থী, গুরু ও বিদ্বান্ 
প্রভৃতিকে দান দ্বারা! অনুগ্রহ করেন, সেই সময় তিনি 

ধনদানকারী কুবেরম্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন।৩১ 
সেইজন্য রাজাকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না, 

বিশেষতঃ উহার উপর কখনও বিদ্বেষপোষণ করিবে 

ন|। সর্বদা রাজার আদেশে থাকিবে অর্থাৎ তাহার 
আদেশ প্রতিপালন করিবে । তাহার বিপরীত অর্থাৎ 

উক্ত নিয়মের উল্লঙ্ঘন করিলে মরিতে হইবে ।৩২ 

রাজার ধর্ম হইল--প্রজাদিগকে রক্ষা করা, বৃদ্ধ 

এবং বিদম্মগুলীর উপাসনা কর! অর্থাৎ বিনীতভাবে 

তাহাদের প্রতি যথোচিত কর্তব্য পালন করা, বিচার- 

কাধ্য স্বয়ং পরিচালনা করা ও সর্বদা উতসাহভরে 

রাজকাধ্যসমূহ প্রতিপালন করা ।৩৩ 

রাজ। একা গ্রচিত্তে সর্বদা ব্রাহ্ষণগণের সম্মান রক্ষা 

করিবেন। ব্রান্গণ ও ক্ষত্রিয়ের সম্মিলিত তেজ হইল-- 

জগতের অভ্যুদয়ের নিদান অর্থাৎ আদি কারণ ।৩৪ 
রাজা বিচারাসনের সম্মুখভাগে ব্রাঙ্মণগণকে রাখিবেন, 

(খে) তা বৈবন্বতো৷ যমঃ। | 
গে) যা তিথি-গুরু-প্রাজ্ঞান্ তৃত্যার্দীনবনীপতিঃ | 
(ঘে) আক্রোশেল্ বিশেষয়েখৎ। (উ) মৃত্যুঃ স্তাৎ তদ্ ব্যতিক্রমে 



নারদস্মৃতিঃ 

দর্শনং ব্যবহারাামুখ্ধানঞ্ স্বকর্মস্থ (ক) ॥৩৩ 

ব্রাহ্মণানুপসেবেন নিত্যং রাজ! সমাহিতঃ। 
সংযুক্ত ব্রাঙ্গণৈঃ ক্ষান্রং যূলং 

লোকাভিরৃদ্ধয়ে (খ) ॥৩৪ 

ব্রাহ্মণন্যাপরীহারো রাজন্যাসনমগ্রতঃ (গ)। 
প্রথমং দর্শনং প্রাতঃ সর্বেভ্যশ্চাভিবাদনম্ (ঘ) ॥৩৫ 

অগ্রং নবভ্যঃ সপগ্তভ্যো মার্গদানঞ্চ গচ্ছতঃ | 

ভৈক্ষহেতোঃ পরাগারে প্রবেশস্তু/নিবারিতঃ ॥৩৬ 

সমিৎ-পুগ্পোদকাদীনাং হ্াস্তেয়ং স্বপরিগ্রহম্ (ও)। 
অনপেক্ষঃ পরেভ্যশ্চ সম্ভাষশ্চ পরক্ড্রিয়া ॥৩৭ 

৮ পপ ০ রস সস 

প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণদর্শন করিবেন এবং সকল ব্রাহ্মণকে 

অভিবাদন করিবেন 1৩৫ 

কোন স্থানে গমনকারী ব্রাঙ্মণকে নয় বা সাত ব্যক্তি 
হইতে অগ্নে পথ ছাড়িয়া দিবে। বনৃভিক্ষার জন্য অর্থাৎ 

প্রতি গুহ হইতে অল্পপরিমাণে ভিক্ষাগ্রহণ করিয়া 
প্রয়োজনীয় বস্ত-সংগ্রহের জন্য ব্রাহ্মণের পরগৃহে প্রবেশা- 
ধিকার অব্যাহত রাখিবে ।৩৬ 

ব্রাহ্মণ স্বয়ং সমিধ, পুষ্প, জল ও কুশ-তৃণ প্রভৃতি 
না বলিয়া গ্রহণ করিলেও উহা চুরি করা হইবে না। 

আর ব্রাহ্মণ পরমুখাপেক্ষী হইবে না, তিনি পরক্জ্রীর 
সহিত আলাপ করিতে পারেন ।৩৭ 

ব্রা্মণকে নদী পার হওয়ার জন্য মূল্য দিতে হইবে 

না এবং তীহাকে অগ্রে পার করিয়া দিতে হইবে। 

বাণিজ্যের জন্য পারে যাইবার সময়ে যে বাণিজাশুন্ব 

আছে- তাহা! ব্রী্ষণকে দিতে হইবে না--এইরূপ নিয়ম 

স্থাপন করা রাজার কর্তব্য । ব্রাঙ্ধণ পথে চলিবার সময়ে 

শ্রান্ত ও অনাহারে ক্লিট হইয়৷ দুইটি ইক্ষু ও দুইটি মুলক 
স্বয়ং গ্রহণ করিলে অপরাধী হইবে না।৩৮-৩৯ 

সপাসদ। পপর 

পাঠাস্তর £_কে) __আত্মনশ্চাভিরক্ষণম্। 
(খ) -_মুলং লোকাভিরক্ষণে। গে) --ইজঘন্তাসমগ্রত্তঃ। 

(ঘ) --সর্বেষাং চাভিবাদনম্ | 

(উ) সমিৎ-পুশ্পোদ্ষকাধানেথস্তেয়ং সপরিগ্রাৎ। 

১২৩ 

নদীষবেতনস্তারঃ পুর্বমুত্তারণং তথ|। 
তরেঘশুক্ষদানঞ্চ বণিজ্যায়াং ভবে, স্থিতিঃ (চ) ॥৩৮ 

বর্তমানোহধ্বনি শ্রান্তো গৃহুম্ননশনঃ স্বয়মূ। 
ত্রা্মণো নাপরাধী স্যাদ্ ছাবিক্ষু দে চ মূলকে(ছ) ॥৩৯ 

নাভিশস্তান্ন পতিতান্ন দ্বিষো নাপি নাস্তিকা€ু। 

নোপদন্নান্নিনিমিত্তং দ্াতারং ন প্রপীড্য চ ॥৪০ 

অধিনাং (জ) ভূরিভাবাচ্চ দেয়স্থাচ্চ মহাত্মবনাম্ | 
শ্রেযান্ পরিগ্রহো রাজ্ঞাং সর্বেষাং 

ব্রাহ্মণাদূতে (ঝ) ॥৪১ 

রাজ। নিন্দাভাজন, পতিত, শত্রু, নাস্তিক ও অবসন্ন 

ব্যক্তির নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবেন না। এইরূপ 

যাহারা অকারণ দান করে, তাহাদের নিকট হইতে ও 

পরকে পীড়ন করিয়া রাজ! ধনগ্রহণ করিবেন ন118০ 

প্রা্থার বাহুল্যের জন্য ও মহাত্মীগণকে অবশ্য ধনাদি 

দান করণীয় বলিয়া সকল রাজারই ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির 

নিকট হইতে ধন গ্রহণ কর! শ্রেয় বলিয়া জানিবে 1৪১ 

ব্রাহ্মণ এবং রাজা ইহারা! ছুইজনে স্বীয় কর্তব্য 

হইতে কদাচ চ্যুত হন না। সাধারণ লোকদিগকে 
ধর্মানুসারে অভিজ্ঞ ও কৃতজ্্র অর্থাৎ উপকারীর উপকার- 

স্মরণকারী ব্যক্কিগণের রক্ষার জন্য অশুচি এবং দুষ্ট- 
স্বতাবসম্পন্ম লোকদ্দিগকে দগুদানাদি দ্বারা শাদনকারী 
রাজ। উগ্রপ্রকৃতি হইলেও তাহার ধন পবির-এই কথা 

খধিগণ বলিয়াছেন 1৪৩ 

কিন্তু যে রাজা লুবূ অর্থাৎ ধনলোলুপ ও শান্তরো- 

লত্ঘনপূর্বক কাধ্য করিয়া থাকেন, সেই রাজার নিকট 
হইতে যে ব্যক্তি দান গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত 

একবিংশতিপ্রকাঁর নরক ক্রমে ক্রমে ভোগ করিয়া থাকে। 
8৪ 

টে) করেঘগুবদানঞচ ন চেদ্ বাণিজ্যামন্ত তৎ। 

(ছ) ব্রাঙ্গণো! নাপরাপ্জোতি ছাবিক্ষ, পঞ্চ মুলিকান্। 
(জ) অর্থানাধ_-। 

(ব) শ্রেয়ান্ প্রতিগ্রহো রাজামন্যেভ্যো ত্রাঙ্গণাদৃতে । 

ঃ এ 



১২৪ 

্রাহ্মণশ্চৈব রাজা চ দ্বাবপ্যেতৌ দৃঢব্রতৌ (ক)। 
নানয়োরস্তুরং কিঞি প্রজা ধর্মেণ 

রক্ষতোঃ (খ) ॥৪২ 

ধর্মজ্ঞস্য কৃতজ্ঞস্ত রক্ষার্থং শাসতোহশুচীন্ | 

মেধ্যমেব ধনং প্রাহৃস্তীক্ষম্তাপি মহীপতেঃ ॥৪৩ 

যো বাজ্ঞঃ প্রতিগৃহাতি লুব্ান্টোচ্ছান্্রবতিনঃ | 

স পর্য্যায়েণ যাতীমান্নরকানেকবিংশতিষ্ 88 

শুচীনামশুচীনাঞ্চ সন্নিপাঁতো যথান্তপাম্। 
সমুদ্রে সমতাং যাতি তদ্দ্ রাজ্ঞ! (গ) ধনাগম$ ॥৪৫ 

যথা ছাগলে! (ঘ) স্থিতং দীপ্ডে শুদ্ধিমায়াতি কাঞ্চনমূ । 

এবং ধনাগমাঃ (ও) সর্বে শুদ্ধিমায়ান্তি রাজন্ড ॥৪৮ 

য এব কশ্চি স্বদ্রব্যং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছতি । 

তদ্রাজ্ঞাপ্যনুমন্তব্যমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥৪৭ 

পবিত্র ও নির্মল এবং কলুষিত ও জলদূষিত সমুদ্রে 

আসিয়া পড়িলে এ পবিত্র অপবিভ্র নির্ল ও সমল 

আর্ধ্য-শাস্জ 

অন্প্রকারাছুচিতাদ্ ভূমেঃ ষড়ভাগমংজ্হিতা । 

বলি; স তশ্য বিহিতঃ প্রজাপালনবেতনম্ ॥৪৮ 

শক্যং তৎ পুনরাহর্তূং যন্ন ব্রা্মণপাত্কৃতম্। 

ব্রাহ্মণেভ্যস্ত যন্দ্তং ন তস্য হরণং পুনঃ (5) ॥৪৯ 

দানমধ্যয়নং যজ্ঃ কর্মান্যোক্ভং ভ্রিলক্ষণমূ | 

যাজনাধ্যাপনে বুভ্তিস্তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥৫০ 

স্বধর্মে ব্রাহ্মণত্তিষ্ঠেদ্ বৃ্ভিমাহারয়েমপাৎ (ছ)। 

নাসন্ভঃ পরিগৃহীয়াদ্ বর্ণেভ্যো নিয়মে সতি ॥৫১ 

অশুচির্বচনাদ্ যস্থ শুচির্ভবতি মানব? (জ) | 

শুচিশ্চৈবাশুচিঃ (ব) সম্যক কথং রাজা ন দৈবতম ॥ 

বিভুর্্য এব দেবত্বং রাজ্ঞো হামিততেজসঃ | 

তম্ত তে প্রতিগৃহুন্তে ন লিপ্যন্তে কথঞ্চন (এ) ॥৫৩ 

ষে ধন ত্রাঙ্গণকে দান কর] হয় নাই, সেইধন রাজ! 

প্রজাদিগের জহ্য বায় করিলেও তাহা পুনরায় আহরণ 

জলরাশি যেমন একপ্রকার অর্থাৎ শুচি ও নির্মল হইয়া ূ করিতে পারেন কিন্তু যে ধন ব্রাঙ্গণকে দেওয়! হইয়াছে 

যায়, সেইরূপ পবিত্র বা অপবিত্র দকলবাক্তি হইতে রাঁজ- তাহ! আর আহরণ করিতে পারিবেন না ।৪৯ 

স্বরূপে রাজার নিকট আগত সকল ধনই শুচি ও নির্ধল 

হইয়া যায়।৪৫ 

প্রদীপ্ত অগ্সিতে থাকিয়া স্বর্ণ যেরূপ শুদ্ধ অর্থাৎ খাঁদ- 

শূন্য হয়, সেইরূপ রাঁজার নিকট আগত সমস্ত ধনই শুদ্ধ 

হইয়া যাঁয়।৪৬ 

যে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্ধণকে দান করিতে ইচছ,ক হইলে 

রাঁজার নিকট তাহার অনুমতি লইবে। কারণ, ইহাই 

হইল চিরস্তন ধর্ম 1৭৭ 

প্রকারান্তরে প্রাপ্ত না্য-ধন অর্থাৎ শুশ্কাদি এবং 

ভূমির অর্থাৎ ভূমি-উৎপন্ন ভ্রব্যের বষ্ঠাংশরপে প্রাপ্য নাষ্ 

ধন হইতে ষে ধনাগম হয়, রাঁজপূজার দ্রব্যস্বরূপ বিহিত 

সেইধন প্রজাগণের পালনকাধ্য করার জন্য রাজার বেতন 

বলিয়। জানিবে ৪৮ 

_ পাঠাস্তর ২ কে) _ধতব্রতৌ। 
(খ) নৈতয়োরস্তরং কি্ছিৎ প্রজ। ধর্মীভিরক্ষণাৎ। 

(গ, স তত্র সমতাং যাতি তদ্ বদ্ রাজ্ঞাং_ | (ঘ) যা চাগ্ো _| 

(৬) এবমেবাগমাঁ১ | 

শান্সে ব্রাহ্মণের দান, অধায়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান_ এই 

ত্রিবিধ কর্ম উত্ত আছে । আর তাহার ( অর্থানু ব্রাহ্মণের 

যাঁজন, অধ্যাপনা ও প্রতি গ্রহ-_-এই ভ্রিবিধ জীবিকা 

নিদিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ স্বীয় ধর্মে সতত রত থাকিবে এবং 

পূর্বোক্ত জীবিকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না হইলে তাঁহার 

জন্য রাজার নিকট হইতে বৃত্তি আহরণ করিবে । নিয়ম 

থাকিলেও নিন্দিতবর্ণ অর্থাৎ হীনবর্ণ হইতে প্রতি গ্রহ 

করিবে না। বীহার বাঁক হইতেই অশুচি-ব্যক্তি শুচি 

ূ এবং শুচি-ব্ক্তি বিশেষরূপে অশুচি হুইয়া যায়, সেই 

৷ রাঁজা কেন দেবতা স্বরূপ হইবেন না ?৫-৫১ 

অমিততেজঃশালী রাজার দেবতব যাঁহাঁদের জাঁন। 

আছে, তাহার সেই রাজার দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিয়া কোন 

পাপে লিপ্ত হয় না ।৫৩ 

চে) ব্রাঙ্গণায় তু যদ্ দণ্ড ন তস্যাহরণং পুনঃ | 
(ছ) শ্বকর্ণণি ছ্বিজস্তিষ্ঠন্ বৃত্তিমাছারয়েৎ সি | 
(ঝ) শুচিরস্ত'চ: সঃ | 

(ঞ) তশ্য হি প্রতিগৃঠুস্তো। ন লিগ্যস্তে কদাচন। 

(জ) -_পুরণঃ। 



মাবদশ্মৃতিঃ 1১২৫ 

লোকেহন্মিন্ মঙ্গলান্যফৌ ব্রাঙ্মণে! গছ তাশনঃ। | প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্বাত যথাস্যায়ুঃ প্রবরধতে (খ) ॥৫৫ 
হিরণ্যং লপিরাদিতা আপো রাজা তথাষ্টমঃ ॥৫৪ 
এতানি সততং পশ্যেন্নমন্থেদর্চয়েৎ স্বয়ম্ (ক) 

১। ব্রাঙ্ষণ,। ২। গো) ৩ অগ্নি, ৪। স্বর্ণ, ৫। 

সপিঃ অর্থাৎ গব্যঘুত, ৬। সূরয্দেব, ৭। জল ও ৮।. 
রাজা_এই 'াটটি মঙ্গলসাধন দ্রব্য বলিয়া শাস্ত্রে কথিত : 

পাঠাস্তর £__€ক) নমস্তেদ্টয়ে্চ ভান্। 

৷ ইতি শ্ীনারদ-ম্মৃতৌ৷ উনবিংশাধ্যায়ে প্রকীর্ণকং নাম 
অক্টাদশং বিবাদপদম্ 

আছে। যাহাতে আফুঃ বধিত হয়, সেইরূপে এই 
সকল দ্রব্যকে স্বয়ং অবলোকন করিবে, নমস্কার করিবে, 

পূজ। করিবে ও প্রদক্ষিণ করিবে 1৫৪-৫৫ 

(খ) তথা হযাযুর্ম হীয়তে। 

ওহ্কারনাথ-সেবক শ্রীরামরঞ্চনকাবাব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষাম্ববাদসহিত নারদ-স্মৃতির বিংশাধ্যায়ে 
প্রকীর্ণক নামক অষ্টাদশ ব্যবহা'রপদ সমাপ্ত। 

একবিংশঃ অধ্যায়ঃ 
' অথ চৌরপ্রতিষেধাদ্িবিধিঃ 

দ্বিবিধাগ্ডক্কর| ছ্রেয়াঃ পরদ্রুব্যাপহারিণঃ | 

প্রকাশাশ্চা প্রকাশাশ্চ তান্ বিদ্যাদাত্মবাননপঃ ॥ 
প্রকাশবঞ্চকান্তে তু (ক) কূট-মান-ভুলাশ্রিতাঃ | 
উপ্কোচকাঃ নাহমিকাঃ খে) কিতব!ঃ 

পণ্যযোষিতঃ ॥২ 

...... চৌরপ্রতিষেধ 
পরব্রবাপহারী তম্কর অথাৎ 

প্রকাশ-তশ্কর ও অপ্রকাশ-তম্কর । 

চোর দ্বিবিধ। 

লোকের প্রতাক্ষে 

যাহারা চুরি করে, তাহাদিগকে প্রকাশ-তস্কর বলে, 
আর যাহারা অপ্রত্যক্ষভাবে চুরি করে, তাহাদিগকে 

অপ্রকাশ-তন্কর বলে। 

বিশেষরূপে বুঝিবেন।১ 
প্রকাশ ও অপ্রকাশ-চোরসম্বক্ধে দেবষি স্বয়ং আরও 

কিছু লক্ষণ দেখাইতেছেন,-_যাহারা মাপে কপটতা করিয়া 
চুরি করে বা কপটতার আশ্রয়ে তুলাদণ্ডের ওজমে চুরি 
করে, যাহারা উৎকোচ অর্থাত ঘুষ গ্রহণ করে, যাহারা বল- 
পূর্বক দ্রব্যাদি হরণ করে, যাহারা পণ রাধিয়া পাশা খেল! 

পাঠীস্তর £-_(ক) গ্রকাশবধ্ধকান্তত্র-_ | 
(খ) উৎকোদকাঃ সোপধিকাঃ_ 

প্রতিরপকরাশ্চৈব মঙ্গলাদেশবৃভয়ঃ। 
ইত্যেব্মাদয়ো জ্ঞেয়াঃ প্রকাশ! লোকতস্করাঃ (গ) |৩ 

অপ্রকাশাশ্চ বিজ্ঞেয়া বহিরভ্যন্তরাশ্রিতাঃ | 
মুষ্যাং প্রসক্তাণ্চ নরা! মুষতন্তযাক্রম্য চৈব তে (ঘ) ॥8 

দেশ-গ্রাম-গৃহস্বাম্চ যজ্ত্বা গ্রন্থিমোচকাঃ। 
ইত্যেবমাদযে! জ্ঞেয়াঃ অপ্রকাশাশ্চ তক্করাঃ ॥৫ 

করে অর্থাত্ জুয়াড়ী, যে সকল নারী অর্থের জন্য পুরুষ গ্রহণ 

করে অর্থাৎ বেশ্যা, যাহারা কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যের অনুরূপ 

দ্রব্য প্রস্তুত করে ও যাহার! "আপনাদের মঙ্গল হউক' 

ইত্যাদি রূপে মজলাকাঙক্ষী হইয়া জীবিকানির্বাহ করে 

- এইরূপে প্রকাশ্যে যাহারা লোকদিগকে বঞ্চনা করে, 
জ্ঞতীনবান রাজ! ইহাদিগকে তাহাদিগকে প্রকাঁশ-তক্ষর বলিয়া জানিবে। আর যাহারা 

বাহিরে থাকিয়া চুরি করে এবং ভিতরে আসিয়া গোপনে 
চুরি করে, যাহারা চৌধ্যে অত্যাসক্ত হুইয়! ভ্রব্যস্বামীর 
অসতর্ক অবস্থায় অর্থ হঠাৎ আক্রমণ করিয়া দ্রব্য 
ছিনাইয়া লয় ও যাহারা দেশ, গ্রাম এবং গৃহধবংসকারী, 
যঙ্-ব্যাঘাতক গাটকাটা অর্থাৎ পকেটমাঁর--ইহাদিগকে 
আঅপ্রকাশ-তম্কর বলিয়া জানিবে ।২--৫ 

1 এ ২ পি সপ ক 

(ঘ) স্বপ্তান্ মত্তান্ গ্রমতাংশ্চ মুহ্ন্তযাক্রঘয চৈব যে। 



১২৬ 

ন ত্বহোঢ়ান্িতাশ্চৌরা বধ্যা রাজ্ঞা অনাগসঃ | 
সহোঢ়ান্ স্তেয়করণাৎ ক্ষিপ্রং চোরান্ প্রশাসয়ে ॥৬ 

স্বদেশঘাতিনো যে স্থ্যস্তথা যজ্ভীবরোধিনঃ | 

তেষাং সর্বন্থমাদায় ভূয়ো নিন্দাং প্রকল্পয়ে ॥৭ 
অহোঢ়ান্ বিযুশেচ্ৌরান্ গৃহীতান্ যদি শঙ্বয়া। 
ভয়োপধাভিশ্চিন্তাভিব্রঘুস্তথা যথ| কৃতম্ ॥৮ 

দেশং কালং দিশং জাতিং নাম ব! সংপ্রতিশ্রয়ম্ । 
কৃত্যং কর্মকর! বাঁ স্থ্যঃ প্রস্টব্যাস্তে বিনিগ্রহে ॥৯ 

বর্ণন্বরাকারভেদা সংসদি ত্বনিবেদনাহ 

অদেশকালদৃষটত্বাদ্ বাসস্তাপ্যবিশোধনাশ ॥১০ 

যে চোর অপহৃতদ্রব্যের সহিত ধর] পড়ে নাই, নির- 

পরাধ হেতু তাহাকে রাজ! বন্ধন করিবেন না, যে চোর 

ধরা পড়ে, চুরি করার জন্য রাজ তাহাকে শাসন 
করিবেন ।৬ 

যাহার! স্বীয় দেশ নষ্ট করে ব! যজ্ভকাধ্যে ব্যাঘাতক, 
রাজ! তাহাদের মস্ত ধন গ্রহণপুর্বক অত্যন্ত নিন্দা 

করিবেন ।৭ 

যে ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অপহৃত দ্রব্য পাওয়া 
যায় নাই, অথচ সন্দেহবশতঃ ধরা হইয়াছে, রাজা 

তাহাদের বিষয়ে বিবেচনা করিবেন । ভয়াদি-প্রদর্শনের 

পর চিন্তান্থিত হইয়। চোর যদি যেভাবে চুরি করিয়াছে_ 
তাহ1 বলিয়া ফেলে, তাহা হইলেও রাজা তাহার প্রতি 
বিবেচনা করিবেন ।৮ 

দগুদান করিবার নিশ্চয় হইলে দগুপ্রদানকালীন 

দগুনীয় ব্যক্তিগণকে তাহাদের দেশ, কত বয়স, কতদিন 

তাহারা এইস্থানে আসিয়াছে অর্থাৎ “এইস্থান হইতে 

তোমাদের দেশ কোথায়, কোনদিকে এবং কতকাল এই- 

স্থানে আছ? জাতিকি? কোনগৃহ আছেকি না? 

তোমাদের কার্য কি? কি কর্ম করিয়া তোমরা জীবিকা- 

নির্বাহ কর ?--এই সকল জিজ্ঞাসা! করিবেন ।৯ 

উক্ত প্রশ্নাদি করিলে তাহাদের মুখাঁদির বর্ণ 
পর্মিববর্তন, আকার-ভেদ ব কৃত প্রশ্নের উত্তর না 

দেওয়া রূপ অনুত্তর হইতে কিংবা দেশ ও কালাদি সম্বন্ধে 

আধ্য-শান্ত 

অসদ্ব্যয়াৎ পুর্বচৌর্যাদসতুসংসর্গকারণাঁশ্। 

লেখ্যেরপ্যবগন্তব্যা ন হোট়েনৈব কেবলম্ ॥১১ 
দন্্যুবৃত্তে যদি নরে শঙ্কা স্যাতস্করোহপি বা (ক)। 

যদি স্পূশেত লেশেন কার্য্যঃ স্যাচ্ছপথং ততঃ ॥১২ 

চৌরাণাং ভক্তদ! যে স্থ্যস্তথাগ্রযদকদায়কাঃ। 
আবাসদ| দেশিকাশ্চ ততৈবোত্তরদায়কাঃ (খ) ॥১৩ 

ক্রেতারশ্চৈব ভাগানাং প্রতিগ্রাহিণ এব চ। 
সমদণ্ডাঃ স্মৃতান্তে তু গ) যে চ প্রচ্ছাদয়স্তি তান্॥১৪ 

রাষ্টরেমু রাষ্ট্রাধিকৃতাঃ সামস্তাশ্চৈব চোদিতাঃ | . 
অভ্যাঘাতে তু মধ্যস্থা (ঘ) যথা চৌরাস্তথৈব তে ॥১৫ 

যাহা বলিয্নাছে, তাহা যদি দেখা না যায় এবং 

বাসম্থানীদির বিবরণ যদি যথাথ না দেয়-_তাঁহা হইলে 

ইহা হইতে, প্রইরূপ অসদ্ ব্যয় হইতে; পূর্বকৃত চুরি 

হইতে, অসদ্ব্ক্তিগণের সংসর্গের কারণ হইতে ও 

পূর্বকৃত-কর্মজন্য অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতিলীভের জনা 

'আমি আর এইরুপ কর্ণ করিব না'-_এই বলিয়া ষে পন 

(মোচ লেখা) লিখিয়া দেয়--সেই পত্র হইতেও 

নিশ্য় করা যায়। কেবল চোরিতদ্রব্যের সহিত 

ধরা পড়িলেই যে চোর-সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়৷ যায় 
তাহ নহে, উপরোক্ত ব্যাপার দ্বারাও চোরের নিশ্চয় 

করা হয় ।১০-১১ 

যে ব্যক্তি দস্ত্যরত্তি 'অবলম্ঘন করিয়া বসবাস করে, 

কিংবা যে ব্যক্তিকে চোঁর বলিয়া জানা আছে, সেই 

ব্যক্তির উপর যদি দন্থ্যত৷ বা চুরি করার আশঙ্কা হয় এবং 

অনুসন্ধানাদির দ্বার| দস্থ্যতাঁদি কার্য্যের সহিত তাহার 
অতি অল্লও সম্পর্ক আছে-_ ইহ জান] যায়, তাহ হইলে 

এ ব্যক্তিকে শপথ করাইবে 1১২ 

যাহারা চোরগণকে অন্ন দিয়া থাকে কিংবা সাহায্যের 
জন্য অগ্ি, জল বা! বাসস্থান দেয় এবং উহাদের একদেশই 

 পাঠীস্তর £__ কে) _তগ্করো ন বা। 
খে)-দৈশিকদাস্তথৈবাস্তরদায়কাঃ | 

(গ) সমদও্া; স্ৃতাঃ সর্বে-_। ঘে) অভ্যাথাতেযু বিজয়া 



মারদ-স্মৃতিঃ 

গোচরে যন্ত মুষ্যেত তেন চৌরাঃ প্রযত্বতঃ | 
মৃগ্যাক) দাপ্যোহন্যথা মোষং পদং ঘদি ন 

নির্গতম্ ॥১৬ 
নির্গতে তু যদ! যন্মিম্নফেহন্যত্র ন পাতয়ে€ খে)। 
সামস্তান্ মার্গপালাংশ্চ দিকপালাংশ্চৈব 

দাপয়েও ॥১৭ 

গৃহে বৈ মুষিতে রাজ! চৌরগ্রাহাংস্ত দাপয়েৎ (গ)। 
আরক্ষকান্ রাষ্ত্িকাংশ্চ ঘে১ট 

যদি চৌরো ন লভ্যতে ॥৯৮ 

বাসী বলিয়া সম্পর্ক বজায় রাখে কিংবা চোরকে কোন 

কথ! জিজ্ঞাস! করিলে অন্য যে ব্যক্তি উত্তর দেয় ও 
অপহথত বস্ত ক্রয় করে বা তাহার দান গ্রহণ করে এবং 

অপহরণকারীর বিষয় সম্বন্ধে যাহারা গোপন করে, 

তাহারাও চোরের তুল্যই দগুভাগী হইবে-_ইহা শাস্ে 

দেখা যায়।১৩-১৪ 

রাজ্যে চৌধ্য ও উপদ্রব হইলে রাজ্যরক্ষাকল্পে 
গাঁজনিযুক্ত কর্ষচারিগণ কিংবা ভূম্যধিকারিগণ যদি এ 

কার্যে উদাসীন থাকে, তাহা হইলে তাহার।ও চৌরতুল্য 
অপরাধী বুঝিবে ।১৫ 

যে ব্যক্তির গোচারণভূমি হইতে চুরি হইবে, 
সেইস্থলে 'এ গোচারণভূমি হইতে গত ( পলাগ্সিত ) 
ন্ক্তির পদচিহ্ন যদি বাহিরে না গিয়া থাকে, তাহা হইলে 

গোচারণস্বামীর চৌধ্য-সম্পর্কে যত্বের সহিত অন্বেষণ 

করিয়! তাহা ধরিতে হইবে; তাহা না করিলে যাহার 

চুরি গিয়াছে, তাহীকেই সেই বস্ত প্রদান করিতে 
হইবে ।১৬ 

কিন্তু যখন যে পদচিহ্ন গোঁচারণভূমি হইতে বহির্গত 
হইয়া অন্যস্থলে নষ্ট হইতেছে দেখা যাইবে, তখন 

গোচারণতৃম্বামীর কোন দোষ থাকিবে না। সেইস্থলে 
নিকটবর্তাঁ ভৃস্বামীদিগকে, পথরক্ষীকারীদিগকে এবং 
এ স্থানের রক্ষার ভার যাহাদের উপর ্যস্ত আছে 
তাহাদিগকে অপহৃত বস্ত দিতে বাধ্য করাইবে ।১৭ 

_ পাঠাত্তর 8_ কে) গৃহ _। 
(খ) নির্গতে তু পদে তক্মানস্টেহন্তত্র নিপাতিতে। 
(গ) --দ্বাপয়ে্দগুবাসিকান্। 

শশী শপ পিসি সী 

স্পাপপশ পাপী শপ পিপিপি 

৯১২৭ 

যদি বা দোষকর্তৈষ ডে) তন্মিন্ মোষে তু সংশয়ঃ। 
মুষিতঃ শপথং শাপ্যো মোষে বৈ 

শুদ্ধিকারণাঁ (5) ॥১৯ 
অচৌরো৷ বোধিতে। মোঘং চৌরে। 

বৈ শুদ্ধিকারণাণ (ছ)। 
চৌরে লন্ষে লভেয়ুস্তে দ্বিগুণং 

প্রতিপার্দিতাঃ (জ) ॥২০ 

চোরহৃতং ঝে) প্রপগ্ভৈবসরূপং প্রতিপাদয়েছু। 
তদভাবে তু মূল্যং স্তাদ্দগুং দাপ্যশ্চ তত্সমমূ ॥২১ 

৭ সস০৭৭ পা শি শপ 

যদি গৃহ হইতে চুরি হয় এবং চোরকে যদি ধরিতে 
না পারা যায়, তাহা হইলে যাহারা চোর ধরিবার কাজে 
নিযুক্ত আছে-_তাহাদিগকে, চারিদিক রক্ষার ভার 

যাহাদের উপর ন্যস্ত আছে-_তাহাদিগকে এবং রাজ্য- 

রক্ষায় নিযুক্ত বাক্তিদ্রিগকে রাজা এ চুরির দ্রব্য দিতে 
বাধ্য করিবেন ।১৮ 

এই ব্যক্তি চুরি করিয়াছে এইরূপ অভিযোগ 
উপস্থাপিত হইলে সেইস্থলে যদি চৌধ্যবিষয়ে সংশয় 
উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যাহার চুরি গিয়াছে, তাহাকে 
চৌধ্যের সত্যতার জন্য শপথ করাইতে হইবে । ইহার 

দ্বারা চৌধ্যের নিশ্চয় হইলে যে ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা 
হইয়াছিল, তাহার শুদ্ধির জন্য অর্থাৎ নির্দোষ বলিয়া 

প্রমাণ করিবার জন্ত শপথ করাইতে হইবে ।১৯ 

ষে ব্যক্তি চোর নহে, তাহাকে অকারণ চোর বলিয়া 

জানাইলে সেই ব্যক্তি প্রকৃত চোর না হইলেও স্বীয় 

শুদ্ধির কারণ না থাকায় সেই ব্যক্তি চোর সাব্যস্ত 

হইবে। প্রকৃত চোরকে ধরিলে পূর্বে যাহাদিগ্গকে চোর 
বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছিল, তাহারা অপহৃত 
বস্তুর দ্বিগুণ বস্তু প্রাপ্ত হইবে ।২০ 

অপহৃতত্রব্যপ্রাপ্তির পরেই যেরূপ অবস্থায় উহ। 

পাওয়া গিয়াছে সেইরূপ অবস্থাতেই উহা! দিবে। 

চোরিত বস্তু না পাইলে চোরকে তাহার মুল্য দিতে 

ডে) ষদি বা দ্বাপামানানাধ মোষে সশংসয়ে। 

(5) _-কার্য্যো। মোঁষং বৈ শোধ্য চ কারণাৎ। 
(ছ) অচৌরে দ্বাপিতে মোষে চোরাম্বেষণকারণাৎ। 

জে) উপলন্ধে লভেরৎন্তে দ্বিগুণং ভত্র দ্াপিতাৎ। 
(ঘ) আরক্ষিকান্ বাহিকাংশ্৮--| (ক) চৌরৈহ তং । 



সপ চা লাজ 

১২৮ 

কান্ঠ কাণ্ড তৃণাদীনাং ম্বম্ময়ানাং ততৈব চ। 
বেধু-বৈণবভাগ্ানাং বেতসস্যাস্থিচর্মণোঃ ॥২২ 

শাক-হরিত-মুলানাং হরণে তৃণ-পুষ্পয়োঃ 

গোরসেক্ষুবিকারাণাং তথা লবণ-তৈলয়োঃ ॥২৩ 

পক্কাম্নানাং কৃতান্নানাং মগ্যানামামিষস্থ চ। 

সর্বেষামল্লমূল্যানাং মূল্যাৎ পঞ্চগুণো দমঃ ॥২৪ 

তুলা-ধরিমমেয়ানাং গণিমানাঞ্চ সর্বতঃ | 

এভ্যন্ত,ৎকৃষ্টমূল্যানাং মূল্যাদ্গুণো দমঃ কে) ॥২৫ 

ধান্যং দশভ্যঃ কুস্তেভ্যে৷ হরতোহভ্যধিকং বধঃ। 

ন্যুনং বৈকাদশগুণং (খ) দণ্ডং দাপ্যোহব্রবীন্মনুঃ ॥২৬ 

হইবে এবং সেই মুল্যের সমান দণ্ডও দিতে হইবে। 

কাষ্ঠ। কাণ্ড (গুড়ি), তৃণাদি, বংশ, মৃত্তিকা ও 
বংশ দ্বারা নিমিত পাত্র, বেত, অস্থি, চর্ম, শাক, ঘাস, 

মূলদ্রব্য, তৃণ, পুষ্প, গোছুগ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়, লবণ, পক্কান্ন 

(ভাত ), কৃতান্ন ( চিড়া, মুড়ি প্রভৃতি ), খৈ, মোয়া, মগ 
ও আমিষ ( মত্ম্য-মাংসাদি ) এইরূপ অল্লমুল্যের দ্রব্য চুরি 

করিলে তাহার পাঁচগুণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে ।২১ ২৪ 

আাধ্-শা 
স্বর্ণ-রজতাদীনামুত্তমানাঞ্চ বাসলাম্ । 

রত্বানাং চৈব মুখ্যানাং শতাদভ্যধিকে বধঃ ॥২৭ 

পুরুষং হরতঃ পাত্যে দণ্ড উত্তমলাহসঃ (গ)। 

সর্বন্বং স্ত্রীং তু হরতঃ কন্যাং তু হরতো বধঃ ॥২৮ 
মহাপশুংস্ত নয়তো দণ্ড উত্তমসাহসঃ | 

মধ্যমো মধ্যমপশুং পুর্বঃ ক্ষুদ্র-পশ্ডং হরন্ ॥২৯ 

চত্তুবিংশাবরঃ পুর্বং পরঃ ্বতির্ভবেৎ । 
চতুঃশতপরো যশ্চ মধ্যমে৷ দ্বিশতাবরঃ ॥৩০ 
সহত্রং তৃত্তমো জ্ঞেয়ঃ পরঃ পঞ্চশতাবরঃ | 

ত্রেবিধঃ সাহসেঘেব দণ্ডঃ প্রোক্তঃ স্বয়ন্তুবা ॥৩১ 

স্বর্ণ, রজত প্রভৃতি মূল্যবান্ ধাতু, উৎকৃষ্ট রত্ব ও 
' উৎকৃষ্ট বন্তজ্ একশতের অধিক অপহরণ করিলে অপহরণ- 
কারীর বধদণ্ড হইবে। 

মন্সংহিতার টাকাকার কুল্লকভট্ের মতে একশতপণ 
এবং মেধাতিথির মতে তোলক বা পল দেশানুসারে 

বুঝিতে হইবে । বন্ত্রের পক্ষে সংখ্যা জানিবে )1২৭ 

(এইস্থলে একশতের অর্থ 

পুরুষহরণকারীর উত্তমসাহসদণ্ড এবং সর্বস্বহরণকারী, 
যাহা তুলাদণ্ডে পরিমিত হয়, যাহা মানপত্রেও (কুষ্চিত, | শ্রাহরণকারী কিংবা কন্যাহরণকারী ব্যন্তির বধদ€ 

আঢ়ক প্রস্ততি) পরিমিত হয় যাহা গ্রণনা দ্বারা | হইবে। মহা পণ্ড অপহরণ করিলে উত্তমসাহস, 

পরিমিত হয়--এই সকল বস্তু কিংবা এই সকল হইতে | মধ্যম পশু অপহরণ করিলে মধামসাহস আর নিকুষ্ট 

অধিক মূল্যের বস্তু অপহৃত হইলে এ সকল দ্রব্যের 
মূল্যের আটগুণ অধিক দণ্ড দিতে হইবে ।২৫ 

দশকুস্তের অধিক পরিমাণ ধান্য হরণ করিলে 

হরণকারীর বধদগু হইবে, আর দশকুস্তের পরিমীণ 

হইতে কম ধাগ্ঠ হরণ করিলে যে পরিমাণ ধান্য হরণ 

করিবে, তাহার একা দশগুণ দণ্ড হইবে ইহা মনু 

বলিয়াছেন । ( এইস্থলে কুস্তশব্দে পরিমাণবিশেষ বুঝিতে 

হইবে। মিতাঞ্ষরাকার বলিয়াছেন, অফমুষ্টিতে এক- 

কুঞ্ধি, অধ্টকুঞ্চিতে একপুক্ষল, চারপুষ্ষলে একআঢ়ক, 
চাঁরআঢ়কে একদ্রৌণ, দশদ্রোণে একখারি, ছুইথারিতে 

এককুস্তমাণ হয় )।২৬ 

পাঠাত্তর £_€ক) - মুলা দশগুণো। দমঃ | 
(খ) ত্বতে ত্বেকাদশগুণং--। 

পশু অপহরণ করিলে প্রথমসাহস দণ্ড হইবে ।২৮-২৯ 

চতুধিংশতি (২৪) পণ হইতে ধঞ্নবতি (৯৬) পণ 
পর্যন্ত যে দণ্ড, তাহাকে প্রথমদণ্ড বলে; দুইশতপণ 

হইতে চারশতপণ পধ্যস্ত যে দণ্ড, তাহাকে মধ্যমদণ্ড 

বলে; পঞ্চশতপণের অধিক সহক্রপণ পধ্যস্ত যে দণ্ড 

তাঁহাকে উত্তমদণ্ড বলে। উত্তম, মধ্যম ও প্রথম এই 

ত্রিবিধ সাহসে উত্তম, মধ্যম ও প্রথম এই ক্রিবিধ দণ্ডের 

কথা স্থায়স্তুব মনু বলিয়াছেন ।৩০-৩১ 

গাটকাটা চোরের প্রথমে কৃত এ অপরাধের জদগ্য 

একটি অঙ্গুলির সহিত বুদ্ধানুষ্ঠচ্ছেদনরূপ দণ্ড হইবে; 
কিন্তু যদি দ্বিতীয়বার অর্থাৎ পুনরায় এ অপরাধ করিয়! 

(গ) পুরুষৎ হরতো বাসে দগুতুত্বমসাহসঃ 



নারদ, 

প্রথমে গ্রস্থিভেদোনামনুল্যঙু্ঠযোর্বধঃ | 
দ্বিতীয়ে চৈব তজজ্ঞেয়ং (ক) দণডঃ পুর্বস্ত সাহুমঃ ॥৩২ 

গোবু ত্রাক্ষণসংস্থান্ত স্থুরায়াশ্ছেদনং ভবেশ | 
দাসীং তু হরতো নিত্যমধপাদবিকর্তনম্ ॥৩৩ 

যেন ষেন ষথাঙ্গেন স্তেনে! নৃঘূ বিচেষ্টতে। 
তত্তদেবাস্য চ্ছেত্তব্যং (খ) তম্মনোরনুশাসনম্ ॥৩৪ 
গরীয়সি গরীয়াংলমগরীয়সি বা পুনঃ 
স্তেনে নিপাতযেদ্দগুং ন যথা! প্রথমে তথ! ॥৩৫ 

দশ স্থানানি দণ্ুস্য মনুঃ স্বায়ন্তুবোহব্রবী | 
রি বর্ণেষু যানি স্যুব্রাদ্ষণত্ত্ক্ষতঃ সদ (গ) ॥৩৬ 

থাকে, তাহা হলে রী অপরাধের জন্য একটি অঙ্গুলির 

সহিত বৃদ্ধানুষঠচ্ছেদন ও পূ সাহস অর্থাৎ প্রথম দণ্ড 
হইবে 1৩২ 

যদি কেহ ব্রাহ্মণস্বামিক-গোবিষয়ে তাহার স্থুরা 

মর্থাৎ সেই গোপৃষ্ঠস্থ ছালার ছেদন করে, তাহা হইলে 
সেই ব্যক্তির এবং নিত্য দাসীহরণে যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত 
হয়_-তাহার পরদতলের অর্চ্ছেদন দ হইবে। 

( দৃগুবিবেকে ধৃত এই নারদবচনের পাঠ শ্মুরায়াঃ' স্থলে 

স্কুরায়া পাঠ আছে এবং তাহা পাঞ্চিতে অর্থাৎ 

গোড়ালির উপরিভাগ এইরূপ তাৎপর্য প্রদাশিত আছে, 

কিন্তু টাকাকার "সুরা য়াঃ, পাঠ ধরিয়াছেন বলিয়া আমরাও 
সেই পাঠ অবলন্গনে ব্যাখা করিলাম )1৩৩ 

চোর যেষে অঙ্গ দ্বারা যেরূপে অপরের দ্রব্য চুরি 

করিবার চেষ্টা করিবে, তাহার সেই সেই অঙ্গসকলের 
ছেদন করণীয় বলিয়! ভগবান্ মনু নির্দেশ দিয়াছেন 1৩৪ 

যে ব্যক্তি অতি গুরু দ্রব্য চুরি করে, তাহার উপর 

সেইরূপ গুরু দণ্ডও বিধান করিবে, এবং যে চোর তাদৃশ 
গুরু দ্রব্য চুরি না করে, তাহার উপর যথাবিহিত দণ্ড 
বিধান করিবে ; কিন্ত গুরু অপরাধকারীর দণ্ড অপেক্ষা 
ইহার দণ্ড কিছু লঘু হইবে 1৩৫ 

স্বায়স্ুব মনু অঙগচ্ছেদ-দণ্ডের দশটি ্থানের কথ! 
॥ শিয়াছেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র এই বর্ণত্রয়ের উপরই 

পাঠীস্তর 2_কে) ঘিতীয়ে চৈব যচ্ছ্যেং__-। 
(খ) ছেত্তব্যং তত্তদেবান্-- | গে) স্থারক্ষতে। ব্রাঙ্ণো অ্রজেৎ। 

১৭ 

পি এসপি 

১২৯ 

উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তো পাদ চ পঞ্চমযূ। 
চক্ষুর্নাস। চ কর্ণে  চ ধনং দেহস্তৈব চ (ঘ) ॥৩৭ 
অপরাধং পরিজ্ঞায় দেশ-কালৌ৷ চ তত্বুতঃ | 
সারানুবন্ধাবালোক্য (উ) দণগ্ডানেতান্ 

প্রকলয়েত ॥৩৮ 

ন মিত্রকারণাদ্ রাজ্ঞ! বিপুলাদ্ বা ধনাগমাণ। 
উৎশ্রষটব্যঃ সাহসিকস্ত্যক্তাত্বা মনুরব্রবীৎ (চ) ॥৩৯ 
যাবানবধ্যস্থা বধে তাবান্ বধ্যস্থা মোক্ষণে। 

ভবত্যধর্মো নৃপতের্ধর্মস্ত বিনিষচ্ছতঃ ॥৪০ 

ন জাত ব্রাহ্ধণং হন্যাৎ সর্বপাপেহ্ষপি স্থিতম্ | 

সেই দণ্ড অর্থাত অঙ্গচ্ছেদন-দণ্ড প্রয়োজ্য হইবে; কেবল 

ব্রাহ্ষণ সকলসময়ই অক্ষত থাকিবে অর্থাৎ তাহাদের 
অঙ্গচ্ছেদন-দণ্ড হইবে না 1৩৬ 

উপস্থ, উদর, জিহবা, হন্তদয়, পদদ্য়, চক্ষু, নাসিকা, 

কণ, ধন ও শরীর এই দশটি স্থান সায়ম্তুবমনু-কিত 
দগুবিধানের স্থান ।৩৭ 

যথার্থপে অপরাধ জ্ঞাত হইয়া দেশ এবং কাল 

বিচারপূর্বক অপরাধকারীর দৈহিক বল ও চেষ্টা অর্থাৎ 
সাহস বিবেচনা করিয়া এই সকল দণ্ডের বিধান 

করিবে ৩৮ 

“এই ব্যক্তি আমার মিত্র” কিংবা “এই ব্যক্তি আমাকে 
বু অর্থ দিয়া থাকে” স্থতরাং তাহারা চৌধ্য-দন্থযতাদি 

সাহস-কর্ম করিলে রাজার তাহাদিগকে বর্জন কর! উচিত্ত 

হইবে না-আত্মত্যাগী ভগবান মনু এই কথ! 
বলিয়াছেন ।৩৯ 

অবধ্যকে বধ করিলে রাজার যেরূপ অধর্ম হয়, বধা্্ 

ব্যক্তিকে বধ না করিয়া ত্যাগ করিলে সেইরূপ অধর্ণই 

হয়। বধ্যকে বধদণ্ড দান করিলে রাজার ধর্ম হয়।৪০ 

ব্রাহ্মণ যদি সর্বপ্রকীর পাপে আসক্তও হয়, তথাপি 

তাহার বধদগড হইবে না, তাহাকে নির্যাসন-দণ্ড দান 

করিবে--ইহাই চিরম্তনধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে ।8১ 

(ঘ) __ স্তনে দেহস্ততৈব চ। () সারানুবন্ধাবালোচা-- | 

চে. উৎ্শ্রষ্টব্য। সাহ্সিকান্তস্করা লোকবঞ্চকাঃ। 



১৩$ 

নির্বাস্যং সংকারয়ে কামমিতি ধর্মে 
ব্যবস্থিতঃ কে) ॥৪১ 

সর্বন্ঘং বা হরেদ্ রাজ! (খ) চতুর্থং বাবশেষয়েু | 

এতেভ্যোহনুস্মরন্ ধর্মং (গ) ্ 

প্রাজাপত্যমিতি স্থিতিঃ ॥৪২ 

ব্রাঙ্মণন্তাপরাধেষু চতুষ্বস্কো বিধীয়তে। 
গুরুতন্পে স্থরাপানে স্তেয়ে ব্রা্মণহিংসনে ॥৪৩ 

গুরুতল্পে ভগঃ কাধ্যঃ স্থরাপানে ধ্বজঃ স্মৃতঃ (ঘ)। 

স্তেয়ে তু শ্বপদং কৃত্বা শিখিপিত্তেন পুরয়েৎ ॥88 
অশিরাঃ (ও) পুরুষঃ কার্য্যো ললাটে ব্রহ্মঘাতিনঃ | 

অসম্তাষাশ্চ কতব্যস্তম্মনোরনুশাসনম্ ॥৪৫ 

রাজা প্রজাপতিবিহিত ধর্ম স্মরণ করিয়া বলপূর্বক 

পাঁপিষ্ঠ ব্রা্ষণের সর্বস্ব গ্রহণ করিবেন কিংবা চারি- 
ভাগের একভাগ ব্রাক্গণকে দিয়া অবশিষ্ট তিনভাগ 

গ্রহণ করিবেন--ইহাই চিরস্তন রীতি ।৪২ 
গুরুতল্লগমন, হ্থরাঁপান, স্থবর্ণীপহরণ এবং ব্রহ্মহুত্যা 

এই চারিপ্রকার অপরাধে ব্রাঙ্ধণের জন্য বিশেষ চিহ্ন 

বিহিত আছে, যথা-বিমাতৃগমনে ভগচিহু, স্থরাপানে 

স্থরাপাত্র-চিহ্ন, স্থবর্ণীপহরণে কুকুরের পদচিহ্ন করিয়া এই 

সকল ক্ষত ময়ূরপিত্ত দ্বারা পূরণ করিয়া দিবে; মার 
ব্রহ্মহত্যাকারী ব্রাঙ্ধণকে রাজা মস্তকহীন মনুব্যের 

আকারের চিহ্ন ললাটে অঙ্কিত করিয়া দিবেন, এবং 

উহার! অনালাপ্য হইবে--ইহাও বিজ্ঞাপিত করা রাজার 

কর্তব্য--ইহ1 ভগবান্ মন্র আদেশ ।৪৩-৪৫ 

চোর চুরি করিবার পর অনুতপ্ত হইয়া মুক্তকেশে 

তীব্রগতিতে কৃত চৌর্য্যের কথা বলিতে বলিতে রাজার 
নিকট উপস্থিত হইয়া বলিব্১-সামি এইরূপ করিয়াছি, 

অতএব আমাকে শান করুন। এইরূপ স্বীয়কৃত 

চৌর্য্যের কথ। স্বীকার দ্বারা সেই ব্যক্তি পাপশৃশ্য হইবে, 

ররর. _ _ 

পাঠীত্তরঃ- (ধ) নির্বাসং কারয়েৎ কামৎ সমগ্রধনমক্ষত্ম্। 
(খ) শর্বৎ বাপি হরেদ রাজাঁ-। (গ) বিপ্রেভ্যোহম্মরন্ ধর্মঘ_ 

(ঘ) --নুরাপানে সুরাধবজঃ | (ড) বিশিরাঃ-_ 

আর্যয-শাস্ত্র 

রাজা স্তেনেন গন্তব্যে মুক্তকেশেন ধাবতা চ)। 

আচক্ষাণেন তৎস্তেয়মেবং কর্মান্মি শাধি মাম্ ॥৪৬ 

অনেনা ভবতি স্তেনঃ স্বকর্মপ্রতিপাদনা (ছ)। 

রাজা ততঃ স্পৃশেদেনঘুত্স্জেত্, হাকিম্থিম্ জে) ॥8৭ 
রাজভিধরতদগ্ান্ত কৃত্বা পাপানি মানবাঃ। 

নির্মলাঃ স্বর্গমায়াস্তি সম্তঃ স্ুকৃতিনো। যথা ॥৪৮ 

শানাদ্ বা বিমোক্ষা্্ বা স্তেনো মুচ্যেত কিন্তিষাত। 

অশাসনাত্, তদ্রাজ! (ঝ) স্তেনস্তাপ্পোতি 
কিল্তিবম্ ॥৪৯ 

গুরুরাত্মবতাং শাস্ত। শাস্ত। রাজা ছুরাত্মনাম্। 

অতঃ (4০) প্রচ্ছন্নপাপানাং শাস্তা বৈবন্ধতে। যমঃ ॥৫০ 
ক শপ ০ ০ 

তখন রাজ তাহাকে স্পর্শ করিবেন এবং এ পাপশুন্য 
ব্যক্তিকে গুহাদি গমনের জন্য ছাড়িয়া দিবেন ।৪৬-৪৭ 

চৌধ্যাদি পাঁপকাধ্য করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলে 
মনুধ্যসকল নিপ্পাপ হয় এবং তাহার! পুণ্যকার্ধ্যকারী 
লাধুগণের হ্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে ।৪৮ 

চৌর্য্যকারী ব্যক্তি রাজার নিকটে উপস্থিত হওয়ার 
পর রাঁজা তাহাকে দগুদান করুন অথবা অবস্থাবিশেষ 

চিন্তা করিয়া পরিত্যাগই করুন-_এই উভয় প্রকারেই 

সেই ব্যক্তি পাপ হুইতে মুক্ত হইবে। এইস্থলে রাজা 
যদি দগ্ডনীয়কে দগ্ুদান ন। করেন, তাহা! হইলে তিনি 
চৌর্য্যের পাপে পাঁপভাগী হইবেন 1৪৯ 

শিষ্ট ব্যক্তিগণ যদি অনুচিত আচরণ করিয়া থাকে, 
তাঁহা হইলে গুরু অর্থাৎ পিতা বা আচাধ্য তাহাদের 

শাসন করিবেন; আর রাজা দুরাত্মাগণের শাসন 

করিবেন। যেস্থলে গুগুভাবে পাপ আচরিত হয়, 

সেইস্থলে স্ুর্য্যপুত্র ষম পাপকারীকে শাসন করেন 1৫০ 

হীন বা মুঢ় শুত্র যে দ্রব্য চুরি করিলে যেরূপ দগুভাগী 
হয়, কর্তব্যাকর্তব্য-বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন শুদ্রের তাহার 

(৮) _বীমতা | (ছ) __্বকর্মপ্রতিবেদনাৎ । 

(জ) রাজানং তৎস্পৃশেদেন উৎন্জস্তৎ সকিহিষম্। 

(ঝ) অশাসৎ তমসৌ রাজ! 1 (4) অথ-_। 



নারদ-স্মৃতিঃ 

অফ্টাপাগ্ঠং তু শুদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিহ্বিষমূ । 
দ্বিরষ্টাপাছ্াং (ক) বৈশ্যস্থয ছ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য তু ॥৫২ 

্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্ঠীত্যেবং স্যায়ন্তুবোহব্রবী্ড (খ)। 
বিদ্যাপি চ বিশেষণ বিদ্বস্বভ্যধিকং ভবেৎঞ্চ ॥৫২ 
শারীরশ্চার্থদগুশ্চ দণুস্ত দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ। 
শারীরং দশধ। প্রোক্তমর্থদগ্ুস্বনেকধা (গ) ॥৫৩ 
কাকিণ্যাদি (ঘ) স্ত র্দণ্ডঃ সর্বস্বাস্তস্তঘৈব চ। 

অফ্গুণ পাপ হওয়ায় অষ্টগুণ দগুভাগী হইবে। এরূপ 

স্থলে বৈশ্বোের যোড়শগুণ ও ক্ষত্রিয়ের দ্বাত্রিংশদ্গণ পাপ 
হইবে এবং তদন্বষায়ী তাহারা দগুভাগী হইবে। 

আর ব্রা্ষণের এরূপ স্থলে চৌফটী গুণ পাপ হইবে এবং 
সেইরূপ দণুভাগী হইবে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,_- 

যেমন ভানবান ব্যক্তিগণের বিদ্যা বিশেষরূপে 

অধিক হয়, সেইরূপ অনুচিত আচরণের জন্য জকানবান্ 

ব্রাহ্মণের দণ্ডও সমধিক বলিয়া জানিবে ।৫১-৫২ 

দণ্ড দুই প্রকার। শারীরিক ও আধিক। শারীরিক 

দণ্ড দশগাকাঁর আর অর্থদণ্ড বহুপ্রকার বলিয়া জানিবে। 
কাকিণী হইতে স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত ধন পর্য্যন্ত 

* পুস্তকবিশেষে নিমলিখিত শ্লোকগুলি ৫২নং শ্লোকের পর 
অধিক দেখা যায়, 

তান্ বিদিত্বা স্বনিপুণৈশ্ৌরৈস্তৎক্নকারিভিঃ | 
অনুস্থত্য গ্রহীতব্যা গুটৈঃ প্রাণিহিতৈর্ন রৈঃ ॥১ 
সভা-প্রপাপৃপশালা-বেশ-সদ্যান্নবিক্রয়াঃ | 
চতুষ্পথাশ্চৈত্যবৃক্ষাঃ সমাজপ্রেক্ষণানি চ ॥২ 
শৃ্যাগারাণ্যরণ্যানি দেবতায়তনানি চ। 
চারৈধিচেয়ান্তেতানি চোব্রগ্রহণশৎ্পরৈঃ ॥৩ 
তখৈবান্তে প্রণিহিতাঃ শ্রদ্ধেয়াশ্চিত্রবাদিনঃ। 
চোর! হা,ৎসাহয়েযুস্তাংন্তস্করান্ পৃবতস্করাঃ ॥৪ 
অন্ন-পানমহাদানৈ: সমাজ্যোতসবদর্শনৈঃ | 
তথা চৌ্যাপদেশৈশ্চ কুষুণ-ভ্যেখাৎ প্রসর্পণম্ ॥৫ 
ষে তত্র নোপসপস্তি শ্যতা: প্রণিহিতা অপি। 
তেহভিস্যত্য গ্রহীতব্যাঃ সপুত্রপশুবান্ধবাঁঃ ॥৬ 

অচোর! অপি দৃশ্তাস্তে চোরৈঃ সহ সমাগতাঃ। 
যাদৃচ্ছিকান্ নৈব তু তান্ রাজ। ঘণ্ডেন শাসয়েখ ॥৭ 

পাঠাস্তর £__কে) দ্ধযষ্টাপান্যং তু-- | 
(খ) ব্রাহ্মণম্য চতুবষ্টিং মনুঃ শ্বায়সুবোহ্ব্রবীৎ। 
(গ) শারীরে। দ্বিবিধঃ প্রোক্তো হার্থদপ্স্তখৈষ চ। | 
() কাকথ্যাদি - | (ও) শারীরস্ববরোধাদি ভীবিতাস্তম্তথ! শ্ৃতঃ। 

১৩১ 

শারীরঃ সংনিরোধাদি্জীবিতান্তস্ততৈব চ (৪) ॥৫8 
কাকিণ্যাদিযু যে৷ দণ্ডঃ স তু মাষাবরঃ স্মৃতঃ (6) । 
মাষাবরাদ যোহয়ং (ছ) প্রোক্তঃ কার্ধাপণপরস্ত সঃ 1৫৫ 

কার্ধাপণাবরাদ্ যস্ত চতুঃকার্ধাপণাবরঃ (জ)। 
দ্ব্যবরোহষ্টপরশ্চান্থানত্যবরো দ্বাদশোত্তরঃ * ॥৫৬ 

কার্ষাপণে৷ দক্ষিণস্যাং দিশি রোৌপ্যঃ প্রবত'তে। 
পণৈনিবদ্ধঃ পুর্বস্যাং বিংশতিস্ত পণাঃ স তু বঝে)॥৫৭ 

দণ্ড হইতে পারে বলিয়া আথিক দণ্ড বনুপ্রকার বলা 

হইয়াছে আর শারীরিক দণ্ড অবরোধ হইতে প্রাণনাশ 
পর্য্যন্ত হয় বলিয়া দশপ্রকাশ বলা হইয়াছে । কাকিণী 
প্রভৃতি যে দণ্ড উহার চরম পরিমাণ মাধ পধ্যস্ত, আর 

মাষ হইতে যে দণ্ড বিহিত আছে, কার্যাপণ তাহার শেষ 
দণ্ড বলিয়া জানিবে। কার্যাপণ দণ্ড হইল নিকৃষ্ট দণ্ড; 
তাহার চরম অর্থাৎ শেষ দণ্ড হইল চারি কার্ধাপণ। আর 
দ্বিকার্ধাপণ যেস্থলে নিকৃষ্ট দণ্ড হইবে, সেইন্থলে 

আটকার্ধাপণ চরম দণ্ড বলিয়া বুঝিতে হইবে, তিন 
কার্ধাপণ যেস্থলে নিকৃষ্ট দণ্ড হইবে, সেইস্থলে দ্বাদশ 
কার্ধাপণ চরম দণ্ড বলিয়া জানিবে 1৫৩-৫৬ 

যাংস্তত্র চোরান্ গৃহ্ীয়াৎ তানাতাড্য নিবধ্য চ। 
'" অবধুষ্য চ সর্বত্র বধ্যাশ্চিত্রবধেন তে।৮ 

লোপ ত্রাপ্িরহিতাশ্চোর! রাজ্ঞা বধ্যা হানাগমম্। 
সহোটান্ সোপকরণাংশ্চোরান্ ক্ষিপ্রৎ বিবাসয়েৎ ।৯ 
স্বদেশঘাতিনো যে স্থ্যস্তথা মার্গোপরোধিনঃ | 
তেষাৎ সর্বস্বমাদায় ভূয়ো নিন্দা প্রবর্তয়েৎ ॥১, 
সহোঢ়ান্ বিমুশেচ্চোরান্ গৃহীত পরিশঙ্কয়।। 
ভয়োপধাভিশ্চিত্রাভিত্রঃ সতং যথা ছি তে ॥১১ 
দেশং কালং তথ! জাতিং নাম রূপং প্রতিশ্রয়ম্। 
রুত্যৎ কর্ম সহায়াংশ্চ প্রব্যাঃ স্থ্যনিগৃহা তে ॥১২ 
বর্ণন্বরাকারতেদাৎ সসন্দিগ্ধনিবেধনাৎ। 
অদেশকালদৃষ্টত্বাদ্ বাসন্যাপ্যবিশোধনাৎ ॥১৩ 
অসদ্ব্যয়াৎ পূর্বচৌধ্যাদসৎসংসর্গকারণাৎ। 
লেশৈরপ্যবগন্তব্যা ন হোচ়েনৈব কেবলম্ ॥১৪ 

6) কাকণ্যাদিযু যো দণ্ড স তু মাষপরঃ স্ৃতঃ । 
(ছ) মাষাবরার্ধো :--। জে) কার্যাপণাপরার্ধস্ত্ চতুষ্ার্যাপণোত্তরং 
(ঝ) ষোড়শৈব পণাঃ স তু--। পু 

. * ৫৬নং ক্লোকের পর নিয়লিখত গ্লোকটি অধিক দেখা যায়--. 
কার্ধাপণাস্ত। যে প্রোজাঃ সর্বে তে স্থ্যশ্ঠডূগু নাঃ | 
এবমন্তোখপি বোক্ধব্যাঃ প্রাক চ তে পৃর্বসাহ্সাৎ | 



১৩২ 

মাষে৷ বিংশতিভাগস্ত জ্ঞেয়ঃ কার্যাপণস্য তু। 

কাকিণী তু চতুর্ভাগো মাধস্য চ পলস্য চ ॥৫৮ 

পঞ্চনগ্যাঃ প্রদেশে তু সংজ্ঞা য৷ ব্যবহারিকী | 

কার্ধাপণপ্রমাণং তু নিবদ্ধমিহ নৈতয়! ॥৫৯ 
কার্ধাপণোহগ্ডিক! কে)জ্েয়া তাশ্চতঅস্ত ধানকাঃ। 

তদৃদ্বাদশ শ্রব্ণস্ত দীনারাখ্যঃ স এব চ (খ) ॥৬০ 

দক্ষিণ দিকে অর্থাত দাক্ষিণাত্য দেশে কার্যাপণ 

রৌপ্যরূপে গৃহাত হয়, পূর্বদিকে অর্থাৎ দেশবিশেষে 
কুড়িপণে এক কার্ধাপণ হয়। এ কার্ধাপণের কুড়ি- 

ভাগের একভাগ মাঁষ বলিয়া জানিবে আর এ মাঁষের 

চারভাগের একভাগ কাকিণী, উহা] পলের চাঁরভাগের 
একভাগ ।৫৭-৫৮ 

পঞ্চনদ-দেশে অর্থাৎ পাঞ্জাবে যে সংজ্ঞার ব্যবহার হয়, 

এই গ্রন্থে সেই কাধাপণের পরিমাণ নিবন্ধ হইল না।৫৯ 

কার্ধাপণকে “অগ্ডিকা” বলে । চার অগ্ডিকায় এক 

_ পাঠীস্ত রর 2_কে) কার্যাপণোহন্ধিকা”- | 

(খে) তে দ্বাণশ সুবর্ণৎ স্যাদ দীনারাশ্চিত্রকঃ স্মৃতঃ | 

আরর্ঘ্য-শাস্ত 

বাতণাং তু যাং চাপ্যথ দগ্ুনীতিম্। 
রাজানুবর্তেত সদাপ্রমতঃ। 

হ্যাদুপাফ়ৈনিপুগৈর্হীতান্ 
তয়ৈব শান্তাবনিগৃহ পাপান্ খে) ॥৬১ 

ইতি নারদপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং চৌর প্রতিষেধো 
নাম প্রকরণং সমাপ্তমূ। 

ধানক হয়, তাহার দ্বাদশ পরিমাণে এক স্থবর্ণ হয়, এই 

স্ববর্ণ “দীনার" নামেও স্থলবিশেষে উল্লিখিত হয় ।৬০ 

ধষিগণের অভিপ্রেত বিষয়ে সমাহিতচিত্ত হইয়া রাঁজা 

যে 'বার্তাকে' অর্থাৎ কুষিনীতি-শান্্রকে এবং দণ্ডশীতি- 

শাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া তাহার অবলম্বনে অভিভাবকের 

যায় নিপুণচতুরতাপূর্ণ উপায়ে নিগ্রহ দ্বারা অর্থাণ দণডদাঁন 
দ্বারা পাপীদিগের উচ্ছেদসাধন করিবেন ।৬১ 

(খ) বার্তাৎ ত্রয়ীমপ্যথ দ্গুনীতিং 

রাজানুবর্তেত অদ্দা গ্রমত্তঃ | 

হাহ্পায়ৈধিবিধৈগৃহীত্ব। 
পুরে চরাষ্ট্রে চ বিঘুষ্য চোরান্ 

দ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ 
অথ দিব্যপ্রকরণম্* 

সংশযস্থাস্ত যে কেচিন্মহাপাতকিনশ্চ যে। 
অভিশস্তাঃ পরৈশ্চাপি তে শোধ্যাঃ সংশয়ৈরিহ ॥১ 

ধটোহগ্রিকদকং চৈব বিষং কোষশ্চ পঞ্চম£। 
পঞ্েতান্যাহ দিব্যানি দুঘিতানাং বিশোধনে ॥২ 

পি পপ পপ শা শি প্রপা্  পপত শিলা পাশপাশি 

অনন্তর দিব্য প্রকরণ বল! হইতেছে 
যাহারা অপরাধী বলিয়া সংশয়গ্রস্ত, যাহারা 

মহাপাতকী এবং যাহার! সংশয়ান্থিত হইয়া অপর কর্তৃক 

রাঁজদ্বারে অভিযুক্ত, তাঁহার। যথার্থ অপরাধী প্রস্থৃতি কিনা 

সন্দিগ্ধেহর্থেহভিশস্তানাং পরীক্ষার্থং মহাত্মন। | 
নারদেন পুরা প্রোক্তাঃ দত্যানৃতবিভাজিকাঃ ॥৩ 
কারয়েত চতুহস্তাং সমাং লক্ষণলক্ষিতাম্। 

তুলাং কাষ্ঠময়ীং রাজ! শিক্যপ্রাস্তাবলদ্থিনীমূ ॥৪ 

দৃষিতব্যক্তিগণের শোৌধনের জগ্য শাস্ত্রে ৫টি দিব্যের 
কথা বলা হইয়াছে, যথা-১। ধট (তুলা), ২। অগ্নি, 
৩। জল, ৪। বিষ এবং ৫। কোষ ।২ 

সন্দিপ্ধবিষয়ে রাঁজছারে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের 

পরীক্ষার জদ্ পুরাকালে, মহাত্মা! নারদ সত্য ও মিথ্যা- 
মে বিষয়ে শোধন করা অর্থাৎ সংশয়ের অবসান করা জ্ঞাপক অর্থাৎ সত্য-মিথ্যানির্ণায়ক পর্বোক্ত পঞ্চবিধ বিধি 
প্রয়োজন ।১ বলিয়াছিলেন ।৩ 

* এই দবিব্যপ্রকরণের অংশবিশেষ খণাদানরূপ প্রথম বিবাদপদে উক্ত হইয়াছে। টীকাঁকার প্রমতবেবস্থামী এই 
অংশের পৃথগ্াবে প্রকরণ নিদেশ কন্নায় আমরাও তাহার মত অনুসরণ করির়1 পর়িশিষ্টে লেই অধ্যায়টি ঘোল1 করিয়া ধিলাম। 



নারদ-স্থৃতিঃ 

দক্ষিণোতরসংস্থানাবুভাবেকত্র সঙ্গতৌ । 
সুভ কৃত্বা সমে দেশে তয়োঃ সংস্থাপয়েন্ুলাম্ ॥৫ 
আয়সেশ তু পাশেন মধ্যে সংগৃহা ধর্মবিৎ | 
যোজয়েত হুংঘত্তাং তুলাং প্রাগপরায়তাম্ ॥৬ 
বাদিনোহনুমতেনৈনাং কারয়েনসান্যথা নৃপঃ। 
তোলয়িত্বান্তরং পুর্বং চিহ্ন কৃত্বা ধটস্থ তু ॥৭ 
তুলিতো৷ যদি বধেত স বিশুদ্ধো হি ধর্মত। 
সমো বা হীয়মানো বা! ন বিশুদ্ধো ভবেম্নরঃ | 
ধর্মপর্য্যায়বচনৈর্ধটি ইত্যভিধীয়তে ॥৮ 

ত্বং বেসি সর্ধভূতানাং পাপানি স্থকৃতানি চ। 
ত্বমেব দেব! জানীষে ন বিছুর্যানি মানবাঃ ॥৯ 

ধট (তুলা) বিধি। 

সমানভাবে চারিহস্তপ্রমাণ কাষ্ঠময়ী তুলা নির্মাণ 

করিবে । সেই তুলার দুইদিকে ছুইটি শিকা লম্বমান 
থাকিবে ।৪ 

তারপর সমতলপ্রদেশে দক্ষিণ ও উত্তরদিকে স্থিত : 

দুইটি স্তস্ত নির্মাণ করিবে, এবং তাহা ছুইদিকে ঠিক 
অনন্তর পূর্বোক্ত তুলা এ স্তন্তে সমাবে থাকিবে। 

স্থাপন করিবে ।৫ 

লৌহনিগ্িত দুইটি বর্ুলাকার উপবেশনোৌপযোগী ৰ 
ভাজন (যাহাঁকে পাল্লা বলে ) ছুইদিকে লম্বমীন শিকায় 
যোজনা করিবে। যাহাতে তুলাটি পূর্ব ও পশ্চিমদিকে 
বিস্তৃত হয়-_-সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে ।৬ 

রাজা বাদীর অনুমতি লইয়া এই ধট অর্থাৎ তুলা 
দিব্যের আয়োজন করিবে । অন্যথায় উহ করা প্রয়োজন 

৯৩৩ 

ব্যবহারাভিশস্তোহয়ং মানুষ; শুদ্ধিষিভূতি | 
তদেনং সংশয়াকঢং ধন্মতক্্াতৃমর্থসি ॥১০ 
অতঃ পরং প্রবঙ্ষ্যামি লোহন্ত বিধিযুত্তমম্। 

দ্বাত্রিংশদস্ুলাখ্যস্ত মগ্ডলাম্মগুলাস্তরমূ । 

মগ্ডলস্থয প্রমাণন্ত কুর্যাৎ তদ্ ধটসন্মিতম্ ॥১১ 
অক্টাভির্মগুলৈরেব মণ্ডলানাং শতছয়মূ। 
চতুবিংশৎ সমাখ্যাতং ভূষেস্ত পরিকল্পনম্ ॥১২ 
মণ্ডলৈস্ত ততঃ ক ণ্তৈঃ সোপবানঃ শুচির্নরঃ। 
সবালা জলমাপ্ল,ত্য স্বার্জকেশঃ সমাহিতঃ ॥৯৩ 

সপ্তাশ্বথস্ পত্রাণি তথা সৌত্রাণি তন্তবঃ | 
হুতীশতপ্তং লোহস্ত পঞ্চাশ পলিকং সমম্ ॥১৪ 

তুমি সমস্ত জীবের পাঁপ এবং পুণ্যের কথা জ্ঞাত 
আছ। হে দেব! তুমি সেই সমস্ত বস্তু অবগত আছ--- 

যাহা মানব সকল জানে না। এই ব্যক্তি ব্যবহারে 

অভিযুক্ত হইয়৷ নিজের শুদ্ধি কামনা করিতেছে। 
সেইহেতু অপরাধবিষয়ে সংশয়গ্রন্ত এই ব্যক্তিকে 
ধর্মীমুসারে তুমি পরিত্রাণ কর ।৯-১০ 

অগ্নি-বিধি। 
ততঃপর উত্তম লৌহ অর্থাৎ অমিবিধি বিশেষন্ধপে 

বলিতেছি--তাহা বত্রিশ অঙ্গুলি পরিমিত হইবে এবং 
মণ্ডল হইতে মগুলাস্তরের ব্যবধান হইবে ।১১ 

আর প্রাগুক্ত ধটের অর্থাৎ তুলার পরিমাণ অনুযায়ী 

মণ্ডলের প্রমাণ করিবে । এইরূপ আটটি মগুলের ছারা 
ছুইশতচবিবশ অঙ্গুলি পরিমিত ভূমির পরিকল্পনা 

করিরে। তারপর প্রসিদ্ধ এ মগ্ডলমকলের দ্বারা 

হইবে না। তোলন করিবার পূর্বে তুলাকে চিহ্নিত অগ্নিবিধি নির্ণীত হইবে। উপবাসপূর্বক শু্ধচিত ব্যক্তি 
করিবে। অনম্তর তোলন করিয়া দেখিবে_যদ্দি তৌলন বস্ত্র সহিত জলে অবগাহন করিয়া এবং আত্র কেশে 

করিবাঁর পর সেই ব্যক্তি বর্ধিত হয় অর্থাৎ ভারী হুইয়া | মাহিতচিত্ত হইয়া সাতটি অশ্বথপত্র এবং সাতটি সূত্রতস্ত 
নিন্মগামী হয়, তাহা! হইলে ধর্শামুসারে সে নিরপরাধী গ্রহণ করত পঞ্চাশখপলপরিমাণ তণ্ড অগ্সিবর্ণ 
বলিয়া বুঝিবে । আর যদি সমান থাকে বা কমিয়া যায়, | লৌহপিগু হস্তদয় ঘর গ্রহ্ণপূর্বক ধীরে ধীরে জগ্ুপদ 
তাহা হইলে বুঝিতে হইবে--সেই ব্যক্তি যথার্থ : গমন করিবে ।১২-১৫ 

অপরাধী । ধর্মপর্য্যায় বচন বলিয়া! উহাকে “ধট' এই শব্দ ৰ ধীরে ধীরে গমনকালীন কোন মণ্ডল অতিক্রম 
দা শাক্কারগণ অভিহিত করিয়াছেন 1৭-৮ | করিবে না বা বিপরীত স্থানে পদস্থাপন করিবে না" এবং 



১৩৪ 

হস্তাভ্যাং পিগুমাদায় ব্রজেড সপ্ত শনৈঃ শনৈঃ ॥১৫ 
ন মগুলমতিক্রামেন্নাপ্যববাক্ স্থাপয়েশড পদম্ । 

ন পাতয়েশ তামপ্রাপ্তো যাবদ্ ভূঃ পরিকল্পিত! ॥১৬ 
ভয়াৎ পাতয়তে যস্ত দর্ধো বান বিভাব্যতে । 
পুনস্তং হারযেল্লোহং স্থিতিরেবং দৃঢ়ীকৃতা ॥১৭ 

তীত্ব্ণনেন বিধানেন মগ্ডলানি কৃতানি তু। 
ন দগ্ধঃ সর্বথা যন্ত স বিশুদ্ধো৷ ভবেদিহ ॥১৮ 

অনেন বিধিনা কার্য্যো হুতাশসময়ঃ সদা । 

ত্বমেব সর্বভূতানামস্তশ্চরমি নিত্যশঃ ॥১৯ 

প্রচ্ছন্নানি মনুষ্যাণাং পাপানি স্থকৃতানি চ। 

ত্বমেব দেব জানীষে ন বিদুর্যানি মানবাঃ ॥২০ 
ব্যবহারাভিশক্তোহয়ং মানুষঃ শুদ্ধিমিছতি | 

তদেনং সংশয়ারূঢং ধর্মতস্ত্রাতুমর্থসি ॥২১ 

পরিকল্পিত ভূমির সীম পধ্যন্ত না যাইয়া উক্ত পিগুসকল 
ফেলিয়া দিবে না।১৬ 

কিন্তু যে ব্যক্তি ভীতিবশতঃ ফেলিয়৷ দিবে কিংবা 

যাহার হস্ত দগ্ধ হইয়াছে, কি না হইয়াছে, নিশ্চয় করা 

যাইবে না, পুনরায় তাহাকে উক্ত প্রকারে এ লৌহপিগু 
গ্রহণ করাইবে। অগ্রিবিধির ইহাই হইল স্থিরীকৃত 
নিয়ম ।১৭ 

উক্ত বিধান পরিপালন দ্বার! যে ব্যক্তি কৃত মগুল- 

সকল অতিক্রম করিতে পারিবে ও দগ্ধ হইবে না, 
সর্বপ্রকীরে সেই ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ বলিয়া জাঁনিবে অর্থাৎ 

সেই ব্যক্তি অপরাধী নহে । অপরাধী নিশ্চয় করিবার 

জহ্য উত্ত বিধি দ্বারা জর্দা অগ্নিদিব্য করণীয়। 

ছে দেব! তুমি সমস্ত ভূতসকলের অন্তরে বিচরণ 
কর এবং তাহাদের অন্তরের গুপ্ত পাপ এবং পুণ্যসকল 
তুমিই অবগত আছ-_যাহা মানবসকল জ্ঞাত নহে। 

বাবহারে অভিযুক্ত এই ব্যক্তি স্বীয় শুদ্ধি কামনা 
করিতেছে । সেইহেতু সংশয়ারঢ় এই ব্যক্তিকে তুমি 

ধর্মান্ুসারে রক্ষা কর ।১৮-২১ 

আধা-শাগ্র 

অতঃ পরং প্রবঙ্গ্যামি পানীয়বিধিযুত্তমম্ | 

নাতিক্রুরেণ ধনুষা প্রেরযিত্বা শরত্রয়ম্ ॥২২ 
পানীয়ে মজ্জয়েদ্ যস্ত শঙ্কায়াং প্রতিবর্ততে । 

মধ্যমস্ত শরো যঃ স্যা পুরুষেণ বলীয়সা ॥২৩ 

প্রত্যানীতে তু তেনাথ তশ্ত শুদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥২৪ 

স্িযস্ত ন বলা কার্ধ্য। ন পুমাংসোহতিহূর্বলাঃ | 

ভীরুত্বাদ যোষিতো৷ মৃত্যুনিরুৎ্সাহতয়। কৃশঃ ॥২৫ 

বারিমধ্যে মনুষ্যম্ত অঙ্গং যদি ন দৃশ্ঠতে | 
অতোহন্যথ! ন শুদ্ধঃ স্তাদেকাঙগমপি দর্শয়ন্ ॥২৬ 

জ্ঞানাদন্যাত্র বা গচ্ছন্ যম্মিন্ পূর্বং নিবেশিতঃ । 

তোয়মধ্যে মনুষ্্ত গৃহীত্বোরুং স্ুনংযতঃ ॥২৭ 

লগ্রস্ত নিশ্চলস্তিষ্ঠেদ্ যাব প্রাপ্তস্তু লায়কঃ। 
(প্রাপ্তং তু সায়কং দৃষ্ট1 জলাছুণ্থায় প্রাঙ্মুখম্ ) 

উদ্বক-বিধি। 

অতঃপর শ্রেষ্ঠ উদকবিধি বিশেষরূপে বলিব। যে 
ধু অতি ক্রুর নহে, এমন ধনু হইতে তিনটি শর নিক্ষেপ 
করিয়া অপরাধবিষয়ে আশঙ্কিত পুরুষ জলে নিমগ্র হইবে। 
তারপর একজন বলবান্ ব্যক্তি নিক্ষিগ্ড মধ্যম শরটি 
আনয়ন করিবে । এই শরনিক্ষেপকাল হইতে আনয়ন 
কাল পধ্যন্ত যদি এ নিমজ্জিত অপরাধী পুরুষ জলে 

মজ্জিতই থাকিতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে 
শুদ্ধ অর্থাৎ অপরাধী নহে বলিয়া! জানিবে ।২২-২৪ 

জোর করিয়া স্তরীগণকে এবং অতি দুর্বল পুরুষদদিগকে 
এই উদকদিব্য করাইবে না। কারণ» ভ্ত্রীলৌকগণ 
স্বভাবতঃ ভীরু বলিয়া তাহাদের ইহাতে মৃত্যু হইতে 
পারে এবং দুর্বলমনুষ্যগণ নিরুৎসাহ বলিয়া ইহা দ্বারা 

তাহাঁদেরও মৃত্যু ঘটিতে পারে । অতএব এই দিব্য 
নত্রীগণ ও অতি দুর্বল পুরুষগণের পক্ষে মিবিদ্ধ ।২৫ 

জলমধ্যে নিমভ্জিত পুরুষের যদি কোন অঙ্গ দেখা 

না যায় তাহা হইলে তাহাকে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। 

ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ যদি এক অঙগও দেখিতে 

পাঁওয়! যায়, তাহ! হইলে অশুদ্ধ অর্থাৎ অপরাধী বলিয়া 
সাব্যস্ত করিবে ।২৬ 

পূর্বে যেস্থানে মজ্জিত হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে 

নসর 



মারদ-গৃতিঃ ১৩৫ 

আনীতং তু শরং দৃহ্ট1 জলাছুণথায় প্রাউ্মুখঃ | 
প্রণিপত্য নৃপং গচ্ছেৎ সর্বাংশ্চৈব সভাসদঃ ॥২৮ 
ত্বমস্তঃ সর্বভূতানামস্তশ্চরমি নিত্যশঃ 

প্রচ্ছম্নানি মনুষ্যাণাং পাপানি ম্থকৃতানি চ ॥২৯ 

ত্বমেব দেব! জানীষে ন বিছুর্যানি মানবাঃ | 
বাবহারাভিশস্তোহয়ং মানুষঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি ॥৩০ 

তদেনং সংশয়ারূঢ়ং ধর্মতস্ত্াতুমহ্সি ॥৩১ 

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি বিষন্ত বিধিমুত্তমঘ্। 
অপরাহে ন মধ্যান্থে ন সন্ধ্যায়াং তু ধর্মবিশ ॥৩২ 

শরদ্-গ্রীক্ম-বসস্তেষু বর্ধান্থ চ বিবর্জয়েত 
তগ্রঞ্চ বারিতং চৈব ধুপিতং মিশ্রিতং তথা । 
কালকুটং মলং চৈব বিষং যত্ন বর্জয়ে্ ॥৩৩ 

যদি জ্ানতঃ অন্যত্র সরিয়া যাঁয়, তাহা হইলেও তাহাকে 

অপরাধী বলিয়া জানিবে। অতএব যে পর্যন্ত না 

নিক্ষিপ্ত মধ্যম-শর আনয়নকারী পুরুষ নিক্ষেপন্থানস্থিত 
ধনুককে প্রাপ্ত না হয়, সেই পধ্যস্ত জলমধ্যে অবগাহন- 

পূর্বক কোন বাক্তির উরুদেশ গ্রহণ করিয়া সংঘতচিত্ে 
তলদেশের সহিত লগ্ন হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান 

করিবে। তারপর আনীত সেই শর দেখিয়া জল হইতে 

উদ্থানপূর্বক পূর্বমুখে জলদেবতাকে প্রণাম করত সমস্ত 
সভাসদ্গণের সহিত যে স্থানে রাজা অবস্থান করিতেছেন, 

সেইস্থানে যাইবে ।২৭-২৮ 

হে অস্তঃ (জল )! তুমি নিত্যই সমস্ত ভূতসকলের 
অন্তরে অবস্থান কর এবং হে দেব! তুমি তাহাদের 

অন্তরস্থ গুপ্ত পাপ ও পুণ্যসকল অবগত আছ--যাহা 

মনুস্যসকল অবগত নহে। ব্যবহারে অভিযুক্ত এই ব্যক্তি 
নিজের শুদ্ধি কামনা করিতেছে । অতএব সংশয়ারূঢ় 

এই ব্যক্তিকে তুমি ধর্মীমুসারে রক্ষা কর ।২৯-৩১ 

বিষ-বিথি। 
£পর উত্তম বিষদিব্যবিধি বিশেষরূপে বলিব । 

ধর্মবিদ্ ব্যক্তি অপরাহু, মধ্যাহ্ন ও সায়ান্ছে এবং শরণ, 

ম, বসস্ত ও বর্ষাুতুতে এই বিষপ্গিব্য বর্জন করিবে ।৩২ 

ভগ্ন অর্থাৎ বিষের স্বরূপ হইতে বিচ্যুত, অন্য ব্যক্তি 

শাঙ্গং হৈমবতং শস্তং রূপ-বর্ণ-রসান্ছিতয্। 
মহারদ্দোষবতে দগ্যাদ্ রাজা তত্ববুভূৎসয়া ॥৩৪ 

ন বৃদ্ধাতুর-বালেধু ন চ স্বল্লাপরাধিযু ।৩৫ 

বিষস্ত পলফড়ভাগং ভাগো বিংশতিমস্ত যঃ | 
তদটভাগং শুদ্ধং তু শোধ্যে দগ্াদু দ্ৃতাপ্ল,তম্ ॥৩৬ 
যথোক্তেন বিধানেন বিদ্বান্ স্পৃষ্টানুমোদিতঃ | 
সোপবাসন্ত খাদেত দেব-ব্রাহ্ণসমিধো ॥৩৭ 
বিষবেগক্রমাপেতং স্ুখেন যদি জীবতি | 

বিশুদ্ধমিতি তং জ্ঞাত্বা! রাজা সৎকৃত্য মোক্ষয়ে ॥৩৮ 

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি কোশপ্য বিধিমুভমমূ | 
মধ্যান্ছে (ক) মোপবাসস্য স্নাতস্যান্দ্রীন্বরস্য চ ॥৩৯ 

ন শুদ্রেস্যাব্যননিনঃ (খ) কোশপানং বিধীয়তে | 

কর্তৃক নিবারিত, ধূপিত অর্থাৎ ভ্রব্যাস্তর দ্বারা 
সৌগন্ধীকৃত, অন্ত বিষাদি দ্বারা মিশ্রিত, কালকৃট ও 
দুগন্ধযুক্ত বিষ যত্বপূর্বক বর্জন করিবে ।৩৩ 

তন্বজ্ঞানেচ্ছ অর্থাত প্রকৃত অপরাধা কে ? ইহা জানিতে 
ইচ্ছুক রাজ] বধযোগ্য দোষী ব্যক্তিকে বিষের স্বীয় রূপ, 
বর্ণ ও রসযুক্ত শুঙ্গী (শৃঙ্গ হইতে উৎপন্ন) বিষ এবং 

হৈমবত (হিমালয় হইতে উৎপন্ন ) বিষ দান করিবে, 
কারণ, ইহাই বিষদিব্যের প্রশস্ত বিধি ।৩৪ 

বৃদ্ধ, রোগগ্রন্ত, বালক ও স্বল্প অপরাধকারাকে বিষ 

প্রদান করিবে না। একপল বিষকে ছয়ভাগ করিয়। 

তাহার মধ্যে একভাগ গ্রহণ করত পুনরায় বিশভাগ 
করিবে। উক্ত বিশভাগে বিভক্ত বিষের অষ্টভাগ ত/াগ 
করিয়া ঘৃত মিশ্রিত অবশিষ্ট বিষ শোধমপূর্বক প্রদান 
করিবে। পূর্ব দিবসে উপবাঁসী থাকিয়া এবং যথোঁক্ত বিধান 
অনুসারে নান করিয়া বিষ স্পর্শপূর্বক “এই বিষ দাও, 
এইরূপে অনুমোদিত হইয়৷ দেবতা ও ব্রান্মাণসমীপে তাহা 
ভোঞ্জন করিবে ।৩৫-৩৭ 

বিষপান করিবার পর বিষের বিষক্রিয়ারহিত হইয়া 

যদি স্থুখে জীবিত থাকে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে 
বিশুদ্ধ বলিয়া জানিয়া এবং তাহার ষথোচিত সম্মান 

পাঠাস্তর ২_ (ক) পূর্বান্থে-. €ে) ন শুকস্তাব্যসনিনঃ-- 



যন্তক্তঃ সোহভিধুক্তঃ স্যাৎ তচ্ছেরত্যং তু চরাচরস্য জগর্তো জলেশ ; শ্রাণধারণয়্ | 

র প্রাউখ্ুথঃ ॥8০ | মানুষোহরং ত্বয়াসেৰ ধর্মতঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি-188 
প্রত্যুচচার্ষ্য ততোতধ্্বস্যং পায়য়েৎ প্রন্যতিত্রয়ম্। অস্ত্য্চাযিরভূন্ যণ্মাদতান্তোযে বিশেষতঃ | 

নাস্তিক-ব্রাত্য-বালেষু কোষপানং বিবজিতম্ ॥৪৩ সমাপষা নারদস্থৃতিঃ ॥ 

প্রদর্শন করিয়া ছাড়িয়া দিবেন। ( এইস্থলে টীকাঁকার | তাঁহাকে অশুদ্ধ অর্থাৎ অপরাধী বলিয়া জানিবে। কিন্তু 

ওল মু ০ 1৪১ -. ; তম্মা সত্যেন ভগবন্! জলেশ | ত্রাতুমর্ছসি-18৫ 
ত্যাত্মিকং ত সৈব তস্য বিভাবনা । | 

উর্ধং ভ্রিসগুদিবসাদ বৈকৃতং স্ুমহদ্ যদি। ৷ যথোক্তেন বিধানেন পঞ্চ দ্নিব্যানি ধর্মবিৎ | 

নাভিযোজ্যঃ স বিছুষ! কৃতকালব্যতিক্রমাণ ৷ দদদূ রাজাভিশস্তেভ্যঃ প্রেত্য চেহ চ নন্দত্তি ॥৪৬ 

মহাপরাধে নির্দোষে কৃতত্তে ব্লীবকুগ্ুসিতে | ৰ ইতি পঞ্চ দিব্যানি ॥ 

বলিয়াছেন-- ূ যদি ভ্রিসপ্তাহের পর কোন 'স্বমহত অমঙ্গল ঘটে, তাহা 

ত্বং বিষ! ব্রহ্ষাণঃ পুত্রঃ সত্য ধর্ম ব্যবস্থিতঃ | হইলে তাহাকে অভিযুক্ত করিবে না। কারণ, তাহীর 
শোধয়ৈনং রং পাপা সত্যেনাস্তামৃতং ভব? ॥ | নির্দিষ্টকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে ।৪১-৪২ 

এই মন্ত্রের দ্বারা বিষ প্রদান করণীয় )1৩৮ [. মহাপরাধ করিলে নির্দোষ ব্যক্তি, কৃতক্ষ, ব্লীব, 
কোধ-বিথি। ৷ কুৎসিত, নাস্তিক, যথাকালে উপনয়নহীন দ্বিজ ও বালক 

অতঃপর উত্তম কোধবিধি বিশেষরূপে, বলিব-_ঘাহা | ইহাঁ্িগকে কোষপান করাইবে না 1৪৩ 

পূর্দিনে উপবাসী থাকিয়া পরদিবসে ন্বানপূর্বক : হে জলেশ! তুমি চরাঁচর জগতের প্রীণধারণোপায় 

আর্জরবন্তো মধ্যাহুকালে বিখেয় বলিয়া প্রচলিত আঁছে।৩৯ বলিয্লা বিদিত। হে দেব! এই ব্যক্তি তোমাদ্বারা 

এই কোষপান শৃদ্রের এবং অনপরাঁধীর পক্ষে বিধেয় : ধর্মীনুসারে শুদ্ধিলীভ ইচ্ছা করিতেছে ।8৪ 

নহে । অভিযুক্ত ব্ক্তি ঘে দেবতার ভক্ত সেই; যেহেতু জল হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইহেতু 

দেবতার সম্মুখে পূর্বমুখ হইয়া! স্বীয় বিষয় জানাইবে, : বিশেষরূপে এই কোববিধি প্রযোক্তব্য। সেইজন্য হে 

তারপর সেই দেবতা হইতে অনুজ্ঞা-বচন লাভ করত : ভগবান্ জলেশ ! সত্যানুসারে ইহাকে ভাণ কয় 18৫ 

উধ্ব সুখে তিন. অগ্চলি তদীয় স্ান-জল পান করিবে 1৪০ ধর্মবিদ্ রাজ] যথোক্ত বিধানানুসারে এই পঞ্চবিধ 

তারপর দুই সপ্তাঙ্ু বা তিন সপ্তাহের মধ্যে যদি! দিব্য অভিযুক্তব্যক্তিগণকে প্রদান করিয়া অপরাধী 

পুত্রাদি মরণ, গুহদাহাদি জন্য অসাধারণ তশুভ অর্থাৎ | নির্ণয়ীস্তর যথাকিধি দগুদান করিলে পরকাল ও ইহকালে 

অমঙ্গল ইত্যাদি তাহার কোন দেখা যায়, তাহা হইলে ৷ ন্থখভোগ করিয়া থাকেন ।৪৬ 

অধিলভীরতমহা মন্ত্রসংকীর্ভন-মহামগুলেশ্বর, 'জয়গুরু-সম্প্রদায়'-জনক, নিখিল অন্ত্র-মন্ত্রসমন্থয়সাধক, 

বেদাঁদিশাস্্রএতিপাগ্ভ-সনাতন-বর্ণাশ্রমধর্মসংরক্ষক, নিখিল গুণি-জ্ঞানিসংসেব্য, সকলসাধক-পরমহংস- 

সমারাধ্য, বেদবিদ্বিপশ্চিদ্বৃন্দবন্দ্য, মুণিগণমুতপদারবিন্দ, যোগীল্্র অনস্তশ্রীসমলঙ্কত 

শ্রীগুসীতারামদাস ওক্কীরমীথপাদপন্কেরুহমধুপ-সেবকাধম 

স্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্৫থকৃত নারদ-স্মৃতির 

বঙ্গভাবামুরাদ সমাপ্ত | 



॥ 

তৃতীয় পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার 
উন্নয়ন ও সন্বদ্ধিককো মহামাস্ত, সরকারমহোঘয়ের 
অর্থান্ুকুল্যে এই পুস্তক সলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে । . 

| ! হট নী ধী ..' 



পহ-্সম্গুজকপঞ্ 

ভ্ীস্তামাশক্কর বিদ্যাভৃষণ 
জ্রীনারায়ণ গোন্যাসী স্যায়াচার্য্য 
হিযাছুলান্ঘ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ 

শ্রীরামরঞ্রন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এম্. এ 

টমাস পপি ৯ পাস সপ পাপা পাস পম পাপশিসলিস- পাস রর সি তি লাস্ট শিপ 

রর শ্বীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কতৃ ক শ্রীসীতারাম- 

যুস্-কর্্মাকিঙ্কর £-- | বৈদিক মহাবিচ্ভালয়, ৭২, পি. ডক্লিউ, ভি. 
ডাঃ জ্রীজিতেন্র নাথ্কে, এম্. বিঃ ডি. ও এম্.এস.১ . রোড, কলিকাতা-_৩৫ হইতে প্রকাশিত ও 

- ভি. পিএইচ, ভি, টি. এম. এগ ৯ হরি পাল লেন, কলিকাতা--৬ 

্ এইচ (লগ্ডন)। আলেকজান্দরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুক্রাপিত। 
কিন্কর বিমলানন্দ। ১৫ই আষাঢ়, ১৩৭৪। 

ব্বগমচাকলল 2৮- 

৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ সোডেয়: মোড়) কলিকাতা_-৬ 
ফোন ৩৪৪৯৮ 



২। লিপ দ বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-শ্মৃতিগ্রভৃতি বহু হুর্নভ 
স্বৃতিগ্রন্থ, বাল্সাকি-রামায়ণ ও শ্রীবিষুপুরাঁণ প্রকাশিত হইয়াছে । বর্তমানে ভ্রীমন্তাগবত প্রকাশিত 
হইতেছে । তারপর শ্রীমহাডারত ইত্যাদি যাবতীয় আর্্যশান্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
হইবে। 

৩। ইহার অগ্রিম বাঁধিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫০, প্রতি সখ্যা 
১৫ নঃপঃ মাত্র; অস্ত্র বাধিক সডাক ২০০ প্রতি সংখ্যা ২০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য 
অগ্রিম দেয়। 

৪1 প্রতি বাংলামাসের ঘ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র 
গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না 

পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্ধ্যালয়ে অবস্থাই 
জানাইতে হইবে। 

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে । 

৫|। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রীদি এবং অর্থাদি “সঞ্চালক আর্ধ্যশান্তর, 

৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাঁতা--৬” এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে । 

মধি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে হকের নাম, কানা ও গ্রাহক হাব 

অবশ্যই লিখিতে হইবে । 

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অন্ধযায়ী সকল ব্যবস্থা শীসুটুগ্রহণ, কর হয়, 
কিন্ত প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রেব উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা! করিলে 
গ্রীহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে । 

৭| আধ্যশান্মের পুবাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে 

গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে ' হইবে, কার্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ 
ব্যতীত অন্ত কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না। $18৮.।, 

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত ন! হইলে, গাত-পরিচালকগণের পক্ষে কোন . 
দ্বায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। 

দ্রীনীতারাম বৈদিক মহাবিগ্ভালয় 

৭২, পি. ভরউ, ডি. রোড, আলমবাজার সন্পৃ্ক- ন্যাধ্যশান 

কলিকাতা--৩৫1। 



৬পশ্তরীপ্রীগুরবে নমঃ 

ভঞ্ী-ল্পন্জেন্ব বালী 

পুষ্ষরমঠ 
ভরতপুর-কুঞ্জ' 

গৌঘাট 

৮1৫৭০ 

যে মায়ের! বাবার! একে (ওষ্কা্নকে ) সত্যসত্য 
ভালবাসে, তালা নিত্য আধ্যশান্ত্র পড়বে ও প্রাণপণে 

আধ্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা কণ্রবে। আধ্যশান্ত্রের সেবায় 
জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে। 

ওক্কার 

চাহি ৯, 

বিশেষ নিবেদন-_ 
আর্যশান্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাঁদের বিনীত নিবেদন এই যে তাহারা হেন প্রত্যেকে 

অন্ভতঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক মংগ্রহ করিয়া দেন। 

বিনীত ্ 

সম্পূজক-_আর্ধ্যশান্ত 



। 
রন? 

» বদির নষ্টা হতাপত্যা চ'স্াতি: 

যঃশেতে নিশি লনা যথা নাবী দিবা পুমা তজ্চিতে। বিরুবঃ শৌচস্ 

ইতি বাক্শায় বৈরি প্রতোদৈৰিব কুঙজরঃ 1: $ 
নিশি নিস্তিংশমাঙধাক্স বিষন্ত্রোহভ্যন্রবদ রুষ! ৪৩০ 

তে বিস্যজ্যোরণে। তত্র ব্যগ্যোতন্ত স্ম বিদ্যুতঃ | 
আদায় মেষাবায়ান্তং নগ্রমৈক্ষত সা পতিম্ ॥৩১ 

বত বসত বিত্রস্তাৎ বীরোহয়ং মৎপুক্ৌ রক্ষিষ্যভি ইতি 
বিশ্বাসাৎ দশ্থ্যভিঃ হৃতে অপত্যে যদ্যাঃ তথাভূতাঃ খঅহং 
নষ্টা এব । বঃ নাথ: নিশি নারীবৎ ত্রস্তঃ ভীতঃ লন্ শেতে, 
দিবা দিবসে পুযান্ পুরুষঃ ইব আচরতি 1১৯ 

ইতি এবং প্রতোদৈঃ অন্কুশৈঃ কুঙজরঃ ইব বাকৃশাম্কৈঃ 

বাগকপেধুভিঃ বিদ্ধঃ পুক্ূরবাঃ নিস্ত্রিশং খড়গাম আদায় রুষা 

ক্রোধেন বিবস্ত্রঃ নগ্রঃ এব নিশি রাত অভ্যদ্রবৎৎ গন্ধর্ববান্ 
অনুজগাঙগ ॥৩০ 

তদ। তে গন্ধর্ববাঃ ভুত্র এব উরণৌ বিশ্জ্য ত্যন্কা বিছ্যাতঃ 
ভড়িতং ইব ব্যভোতন্ত দীপ্তিম্ অকুর্বত' অতঃ যেষৌ আদার 
আয্ানম্তং পতিং নগ্রম্ এব সা! উর্কাশী এক্ষত দদর্শ ৪৩১ 

ইহার প্রতি বিশ্বীসবশতঃ আমি বিনষ্ট হষটয়াছি 

এবং দন্যুগণ আমার পুত্র ছুইটিকে হরণ করিল । ইনি 
রাজ্রিতে নারীর হ্যায় সন্তরস্তচিত্তে শয়ন করিয়া থাকেন 
এবং দিবাভাগে পুরুষের হ্যায় আচরণ করেন 1২৯ 

অন্তর অন্কুশাহত হস্তীর শ্যায় উবশীর বাক্যবাণে 

আহত হইয়। রাজ! সেই রাত্তিকালেই খড্তা হাতে 
লইয়া! উলঙ্গদশায় ক্রোধে দন্থ্যগণের প্রতি ধাবিত 
হইলেন ।৩০ 

তখন সেই গন্বর্বগণ মেষ ছুইটিকে পরিত্যাগ- 
পূর্বক অতিশয় দীন্তিমান্ হইয়। তথায় সেই দীপ্তি 
বিস্তার করিডেছিল এবং উর্বশী সেই আলোকের 

মধ্যে মেষ ছুইটিকে লইয়া নগ্ন স্বামীকে আসিতে 
খ্বেছিলেন 1৩১ 

রোঙ্জাক় প্রতিজ্ঞাতঙ্গহেতু উব'পী তখনই চলিয়া 

২১১ | 

১৬৮১ 
১) 

১ াফ়াঃ হি ৭ 

স তাং বীক্ষ্য কুরক্ষেত্রে সন্বত্যাঞ্চ ততসথীঃ | 
পঞ্চ প্রহ্টবদনঃ প্রাহ্ সূক্তং পুরূরবাঃ ৩৩ 
অহো জায়ে তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঘোরে নত্যক্ত,মর্ছলি! 
মাং ত্বমাপ্যনির্বত্য বচাংসি কৃণবাবহৈ ॥৩৪ 

ততঃ এলঃ পুরূরধাঃ শয়নে শব্যায়াম্ উর্বশীম অপশন 
তচ্চিতধঃ রাজা বিমনাঃ জাতঃ। অতঃ তাং বিন! 

বিহবলঃ ব্যাকুলচিত্তঃ শোচন্ উদ্মত্ধৎ মহীং বলরাম 1৩২ 

এবং পধ্যটন্ সঃ পুরূরবাঃ কুরুক্ষেত্রে সরন্বতী-স্ীরে 
তাম্ উর্ধশীং প্রহষ্টানি বদনানি যালাং ভাঃ ভৎসবীঃ চ পঞ্চ 

বীক্ষ্য সৃত্তং শোভনং বচনং প্রা 1৩৩ 

অহো জায়ে! ভি! হিষ্ঠ! অঅভাপি অনির্বৃন্য 
ষতরুভাং নির্বৃতিষ্ অনবাপ্য ঘোরে বিরহছঃখে মাং ত্যক্ত,ং 
ত্বং ন অর্থসি। অতঃ ভিষ্ঠ! ভিষ্ঠ| ব্চাংসি কৃশবাবহৈ 
গোষ্ঠীং করবাৰছৈ 1৩৪ 

গেলে] রাজ! পুরূরবা শয্যায় পন্থীকে না দেখিয়া 

বিমনার ম্যায় হইয়া পড়িলেন এবং সর্বদা তাহার 
চিন্তায় রত হইয়া কাতরভাবে শোক করিতে 
করিতে উন্মাস্তের জী গিনান্কিরগাঃ রাস 
লাগিলেন ।৩২ 

অনস্তর তিনি কুরুক্ষেত্রে সরন্বতী নদীর তীরভাগে 
পাচটি সখীর সহিত উব্গীকে দেখিতে পাইয়া 
হষ্টমুখে এরূপ মনোরম বাক্য বলিয়াছিলেন ৩৩ 

অহ! প্রিয়পত্ধি! তুমি খাক, ধাক। হে 
নিষঠুরচিত্তে ! তুমি এখনও আমার' নিকট হইতে 
স্থখের পরিসমাপ্তি (চরম শা) লাভ কর নাই, 
অন্তএব আমাকে ত্যাথ করিতে পার না? আমরা 
নানারূপ বাক্যালাপ করিব 1৩৪ 



৬৮২ 

সুদেহোহয়ং পতত্যত্র দেবি দুরং হুতত্তয়। ॥ 
খাদস্ত্যেনং বৃকা গৃষাত্প্রসাধস্ত নাম্পদমূ ॥৩৫ : 

উর্ববগ্যবাচ। 

মা মাঃ পুরুযোহসি ত্বং মান্ম ত্বাছ্যর্বকা ইমে | 
কাপি সথ্যং ন বৈ স্ত্রীণাং বৃকাণাং হুদয়ং যথা ॥৩৬ 
্ত্িয়ো হকরুণাঃ ক্রুরা দুশ্র্ধাঃ প্রিয়লাহ্সাঃ | 
ুস্ত্যল্লার্থেহপি বিশ্রব্ং পতিং ভ্রাতরমপুযুত ॥৩৭ 

হে দেবি! অয়ং মদীয়ং সুদেহঃ অত্র তশ্মিন্ এব স্থানে 
পতিতঃ, যতঃ তয়! দুরং হৃতঃ ত্যক্তঃ। ত্বতপ্রসাঁদহ্া আস্গদং 

বিষয়ং ন ভবিষ্যত চেৎ, ভহি এনম্ অত্র পছিতং দেহং 
বৃকাঃ গৃধাঃ চ খাদস্তি খাদয়িয্যস্তি ॥৩৫ 

উর্ধণী উবাচ। মা মৃথাঃ ন ঘিযন্ব। যতঃ ত্বং পুরুষঃ 

অনি। অতঃ ইছ্ধে প্রসিদ্ধাঃ বৃকাঃ তাং যাম্ম অদ্যঃ ন 

ভক্ষয়েযুঃ | যথা বৃকাণাং হৃদয়ং, তথ স্ত্রীণাং ক্কাপি সথ্যং 

নৈবাস্তি ॥৩৬ 

অকরুণাঃ রুপারহিভাঃ ক্রুরাঃ ছুশর্যাঃ ক্ষমারহিতাঃ, 

প্রিরসাহলাঃ (প্রিয়ে নিমিত্তে সাহসং শ্বসামর্থ্যং লোকপরলোক- 

হান্তাদিকম্ আবিচার্্যৈব প্রবৃত্তিঃ যাসাং তাঃ) অনার্থে স্বল্প 

প্রয়োজনে অপি নিমিতে লি বিঅন্ধং পতিং অ্রাতরম্ অপি 
পপ মস 

হে দেবি! এতোমার আকর্ষশেই আমার এই 

কমনীয় দেহ দূরূদেশে উপনীত হইয়াছে, ( অতএব 

রঃ না ধাঁধা) এখানেই এ দেহের পতন ঘটিবে 

২ তোমার অনুগ্রহের অপাত্র এ দেহকে বৃকগণ 

রা বাঘ ) ও গৃথ্বগণই ভক্ষণ করিবে ।৩৫ 

উর্বশী বলিলেন-_হে রাজন্! তুমি মরিও না. 
তুমি পুরুষ, অতএব ধের্ধ্য ধারণ কর। এই 

বৃকগণ যেন ভোমাকে ভক্ষণ না করে, 

অর্থাৎ তুমি ইন্ড্িয়পরাবশ হইও না। শ্তরীলোক- 

গণের কাহারও প্রতি অনুরাগ জন্মে না, তাহাদের 

চিত্ত বৃকের চিত্তের স্তায় নিছুর ৩৬ 
সত্রীলোকগণ করুণাশুন্য, ক্রুর, অসহিষু$ এবং 

প্রিয় বস্তর জন্য সবর্দাই সাহস প্রকাশ করে। 

আধ্যগাজ [ ধধ্মঃ ধিক 

বিষায়ালীকবিঅন্তসঞযু ত্যকতসৌদাঃ। . 
মং নবমভীপ্পত্ত্যঃ 5 মৈররতয়ঃ রঞ 

ধবসরান্তে ছি ভবানেকরাত্রং ময়েশ্বর | 

রংস্যত্যপত্যানি চ তে ভবিষ্যস্ত্যপরাণি ভোঃ ॥৩৯ 

অন্তর্ববত্বীমুপালক্ষ্য দ্বেবীং স প্রষযৌ পুরীম্। 
পুনস্তত্র গতোহব্দান্তে উর্ববশীং বীরমাতরম্ ॥৪০ 

সস্তি ॥৩৭ 

কিঞ্চ অজু স্ত্রন্বভাবানভিজ্ঞেযু অলীক-বিঅস্তং কপট- 
বিশ্বাসং বিধায় ত্যক্তসৌহদাঃ ন্নেহরহিভাঃ পুংশ্চল্যঃ ব্যভি- 
চারিণ্যঃ নবং নবং কাস্তম্ অভীপ্পন্ত্যঃ কাময়মানাঃ শ্ৈরং 
যথেচ্ছং বৃত্তিঃ যাসাং তথ ভবাস্তি ॥৩৮ 

ভোঃ ঈশ্বর! সমর্থ! সংবৎসরাস্তে একরাত্রং ভবান ময়! 
সহ রংসতি বতস্ততি) তথা! সতি তে তব অপরাণি অপি 
অপতভ্যানি ভবিষ্যস্তি ॥৩৯ 

ততঃ তাং দেবীম্ উর্ধবশীম্ অন্তব্ীং গঞ্ভিণীম্ উপালক্ষ্য 
জ্ঞান্বা সঃ পুকূরবাঃ ম্বপুরীং প্রবযৌ, পুনঃ অবান্তে বৎসরাস্তে 
তত্র কুরুক্ষেত্রে সঃ গভঃ সন্ বীরমাভরং পুত্রসহিভাম্ উ্বশীম্ 
উপলভ্য ৃ ষমুদা হর্যেণ যুক্ত: তয়া সহ তাং নিশাং লমুবাস 

০৮ শীট শশী পপি লী রও পপ 

তাহারা অল্প বিষয়ের জন্যও ও বিশ্বস্ত পতি ব। জাতাকে 

হত্যা করিয়া থাকে 1৩৭ 

বিশেষতঃ কুলট1 রমণীগণ অজ্ঞগণের মিথ্যা 
বিশ্বাস উৎপাদনপুবক বস্ততঃ সৌহার্দ বিসর্জন দিয়া 

স্বেচ্ছাচারবশতঃ নিত্য নূতন পুরুষকে পাইতে ইচ্ছা 
করে।৩৮ 

হে রাজন! তুমি সংবংসর পরে একরাত্তি 
আমার সহিত রমণ করিবে এবং ইহাতে তোমার 

আরও সন্তান উৎপর হইবে 1৩৯ 

অন্তর তিনি পত্মী উবর্পীকে গর্ভবতী দেগিয়া 
নিজ পুরীতে গমন করিলেন এবং সংবৎসরাস্তে 
পুনরায় সেখানে আসিয়া বীরপুত্রের জননী উবসীকে 
লাভ করিয়! হষ্টচিত্তে তাহার সহিত. একরাম বাস 



উপ্লভ্যপুাসখুক্ত!.সুমুবাস তয় নিশাম্। :. ্থালীস্থানং গতোহস্খং শমীগর্ডং বিলক্ষ্য সঃ 
অধৈমম্গপরহ রূপং সি তেন দ্বে অরণী কৃত্ব! উর্বশীলোককাম্যয়! 8৪৪ 
গন্ধবর্বানুপধাবেমাং স্তভ্যং দাস্যত্তি ামিতি। ৃ্ 
তস্য সংস্তবতস্তষ্টা অগ্রিন্থালীং দছুনূ্পি। 80088/87508808858 
উর্ববশীং মন্যমানস্তাং সোহবুধ্যত চরন্ বনে ॥৪২ 
স্থালীং ম্যস্ বনে গস্বা গৃহানাধ্যায়তো৷ নিশি। 
ত্রেতায়াং সংপ্রবৃত্তায়াং মনসি ত্রয্যবর্তত ॥৪৩ 

অথ নিশাবলানে বিরছেণ আতুরং ব্যাকুলম অত: রুপণং 
দীনম্ এনং পুরূরবসম্ উর্বশী প্রাহ বথা-_তম্ ইঙান্ গন্ধর্বান 
উপধাব স্তত্যাদিনা তান্ প্রীতান্ কুরু। তে চ তুভ্যং মাং 
দাশ্ন্তি। তণ্ত পুরূরবনঃ সংস্তবতঃ অতঃ তুষ্টাঃ গীতা: গন্ধর্বাঃ 

তশ্মৈ (অনেন অগ্নিনা উর্বশীলোকপ্রাপ্তিসাঁধনং কর্ম কুত্বা 
ততঃ উর্বশীং প্রাপ্দ্তি ইতি অভিগ্রায়েণ) অগ্রিস্থালীং 
পাত্রবিশেষং দছঃ। ততঃ সঃ তাং স্থালীম্ এব উর্বশীং মন্তামা নঃ 

তয়া সহিভঃ বনে বিচরন্ন ইয়ং উর্বশী কিন্ত অগ্িস্থাপা 
ইতি অবুধ্যত ॥৪০-৪২ 

ততঃ চ স্থাপীং বনে এব সন্ত নিধায় গৃছান্ গন্থা নিশি 
নিত্যং তাম্ এব আধ]ায়তঃ তন্ত মনসি ত্রেভাম্বাং সংপ্রবৃত্ায়াং 
পা ২০. আক ১৯ সা পাপা জি কপ পা 

অনস্তর উর্বশী বিরহকাতর দীন- 

ভাবাপন্ন রাজাকে বলিলেন হে রাজন! তুমি 

এই গন্ধর্গণের স্ততি কর, তাহা হইলে তাহারা 
আমাকে তোমার নিকট অর্পণ করিবেন। হে 
মহারাজ পরীক্ষিত! তখন পুব্রব1 গন্ধর্গণের স্তুতি 
করিলে তাহারা তুষ্ট হইয়া রাজাকে একটি অগ্রিস্থালী 
(যজ্ঞাদ্দির উপযোগী অগ্ি্পক্ষার পাত্র) দান করিলেন 
তাহাদ্দের অভিপ্রায় এই যে-_রাজা এই অখ্িদ্বারা 
যথোচিত ক্রিয়া করিলেই উ্বশীকে লাভ করিবে)। 
পরস্ত রাজ! সেই অগ্রিস্থালীকেই উর্বশী মনে করিয়া 
তাহা! লইয়াই রাত্রিকালে বনে বিচরণ করিতে 
করিতে প্রাতঃকালে বুঝিতে পারিলেন__ইহা৷ 
অশ্নিস্থালী, পরস্ত উর্বশী নহে ।৪০-৪২ 

ইহার পর তিনি সেই স্থালীটি বনেই রাখিয়া 
গৃহে গমন করিলেন এবং প্রতিদিন রান্তিকালে 

আত্মানমুভয়োর্মধ্যে যত্তৎ 'প্রজননং প্রভৃঃ ॥৪৫ 

ত্থ নির্মথনাজ্জাতো জাতবেদ! বিভাবস্থুঃ | 

্রষ্যা স বিদ্যায়! রাজ্ঞা পুত্রত্বে কল্পিতজ্ত্িরত ৪৪৬ 

ব্রেতাবুগারস্তে ত্রয়ী অবর্তত কর্মবোধকং বেদত্রয়্ং প্রাদুরভূৎ 0৪৩ 
ততঃ শ্থালী-স্থাপন-স্থলং গতঃ সঃ পুরনরবাঃ শমীগর্ভে 

জাভম্ অশ্বখং বিলক্ষয তৃষা ( অন্থিন্ অনি: সবত্তি ইতি জাত্বা ) 
তেন অর্থখেন হবে অরণী সস্থন-কাঠ্ে কৃত্বা উর্বশীলোক-প্রাধি- 
কাম্যয়া ॥৪৪ 

অধরারণিম্ উর্বশীং ধ্যায়ন্ উত্তরাম্ অরণিং চ আত্মানং 
ধ্যায়ন্ উভয়োঃ মধ্যে যত কাষ্ঠং তত প্রজননং পুনত্রং ধ্যায়ন্ 

প্রভূঃ পুরূরবাঃ মন্ত্রতঃ (অপ্নি-সস্থন-প্রকাশক-মন্ত্র-প্রয়োগ-পৃর্ব্বকং) 
অমস্থ 9৫ 

তশ্ত তেন কৃতাৎ নির্মথনাৎ জাতবেদাঃ (জাতং বেদে 
ধনং ভোগ্যং যন্মাৎ তথাভৃভঃ) বিভাবন্থঃ অগ্সিঃ ্জাতঃ | সঃ 

উর্বশীর চিস্তা করিতে লাঁগিলেন। এইরূপে ভ্রেতা- 

যুগের প্রবর্তন হইলে তাহার” মনে কর্মসমূহের 

উপদেেশক বেদত্রয়ের হইয়াছিল অর্থাৎ 

বেদজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল 1৪৩ 

অনস্তর রাজা বনে সেই অগ্নিস্থালীর নিকট 
যাইয়া! সেখানে শমীবৃক্ষের অভাস্তরে একটি অশ্ব 

বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন এবং তাহা দ্বারা ছইটি 
অরণি (যে কাষ্ঠখগ্ুদ্য় অপর একটি কা্খণ্ডের 
উপরে রাখিয়া! ঘর্ষণ “করিলে মধ্যবর্তী কাষ্ঠখণ্ড 
হইতে যজ্জের অগ্নি প্রজ্ছলিত হয়) নির্সাণ করিয়া 

উর্বশী-লোককামনায় নিয়বস্থিত অরণীকে উর্বশীরূপে 
উপরিস্থিত অরণিকে নিজ আত্মারূপে এবং মধ্যস্থিত, 
কাষ্ঠখণ্ডকে পুজররূপে মন্ত্রাসুলারে ধ্যাল করিয়া 

মন্থন করিয়াছিলেন ।88-8৫ | 
অনন্তর সেই মস্থনক্রিয়া হইতে যজমানের ভোগ্য 



তেনাফজত যজ্জেশং ভগবস্তমধোক্ষজম্ । পুরূরবস এবালীৎ দ্রেয়ী ভ্র্তোমুখে নৃপ। “4 

উবর্বশীলোকমগ্সিচ্ছন্ সবর্ব দেবময়ং হরিম্ ॥৪৭ অগ্লিন ্ রজয়া রাজা লোক গানধবরযমেয়িবান্ ৪৪৯ 

এক এব পুর! বেদঃ প্রণবঃ সবব্ববাগ্জায়ঃ | 

দেবো নারায়ণো নান্ একোহগ্রির্বণ এব চ ॥৪৮ 

চ ত্রিরূপঃ সন্ রাজ! পুরূরবসা পুত্রত্বে কল্পিতঃ ॥৪৬ 

ততঃ উর্বশীলোকম্ 'অহ্বিচ্ছন্ পুরূরবাঃ তেন সাঁধনভূতেন 
অগ্রিনা যজ্তেশং বজ্ঞকলদাতারং সর্বদেবহয়ম অধোক্ষজং 
ভগবস্তং হরিম্ অবজত ॥৪৭ 

পুরা কৃতযুগে লর্বববাজ্ময়ঃ (সর্ধ্যাসাং বাচাং বীজতৃতঃ) 
প্রণবঃ একঃ এব বেদঃ আলীৎ। তথ! দেবঃ আপি একঃ 

সম্পত্তির প্রসবকারী অগ্মি উৎপন্ন হইলে ্রয়ীবিদ্যা- 
বিহিত আধানসংস্কারের ফলে সেই অগ্নি ত্রিবৃৎ 

অর্থাৎ দক্ষিণাগ্মি, গাহ্পত্য ও আহবনীয় এই ত্রিবিধ 
দ্রপে পরিণত হন এবং ইনি পুণ্যলোকপ্রাপক 
বলিয়া রাজা ইহাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিয়াছিলেন।৪ 

ইহার পর রাজা পুরূরবা সেই অগ্রিদ্বারা উর্বশী 
লোককামনায় যজ্জেশ্বর সর্দেবময় ভগবান্ অধোক্ষজ 

শ্রীহরির উদ্দেশ্তে যজ্ঞ করিয়াছিলেন ।8৭ 

হে মহারাজ! সত্যযুগে সকল বাক্যের বীজ- 

ইতি প্রীমন্তাগবতে মহাপুরাণে পারমহ-স্তাং 
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবম্ষদ্ধে 

চতুর্দশোহ্ধ্যায়ঃ। 

নারায়ণঃ আসীৎ ন অন্তঃ। আগ্নঃ অপি একঃ লৌকিকঃ, 

বর্ণশ্চ একঃ হুংসাখ্য; আসীৎ 1৪৮ 

হে নৃপ! বেদত্রযং তু ত্রেতাযুগে পুরনুরবসঃ সকাশাৎ 

এৰ আসীৎ। অগ্নিনা প্রজয়া পারলৌকিক-লাধনতৃত্বেন 

পুজনয়া রাজা গন্ধবর্ধং লোকম্ এয়িবান্ জগাম ॥৪৯ 

ইতি নবমে স্বন্ধে শ্রীথগেক্জনাথ শান্ত্রিরতাস্বয়ে চতুর্দীশোহধ্যায়ঃ | 

স্বরূপ প্রণবই একমাত্র বেদ এবং নারায়ণই 
একমাত্র দেবতা ছিলেন। তৎকালে অগ্নিও লেখকিক- 

রূপে এক এবং বর্ণও একই ছিল।৪৮ 

ত্রেতাধুগে পুরূরবা হইতেই বেদ ত্রয়ীময় অর্থাৎ 
তিনভাগে বিভক্তরূপে প্রকাশিত হন। রাছা 
পুরূরব পুত্ররূপ অগ্নির সাহাযোই অর্থাৎ তদ্দারা 
যথোচিত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াই গন্ধরলোক প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন।8৯ 

শ্রীমন্মহধিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে নবমস্ন্ধে 
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশচীন্জরচন্জ্র যট তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষান্ুবাদসহিত 

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। 



পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ 
[ খচীক-জক্াগ্ি-পরশুরামচরিতবর্ণনম্। ] 

ভ্রীবাদরায়ণিরুবাচ | 
এঁলস্য চোবর্ব শীগর্ভাণু ষড়াসঙ্গাজ্মজা নৃপ । 
আয়ুঃ শ্রন্তায়ুঃ সত্যায়ুরয়োহথ বিজয়ে! জয়ঃ ॥১ 
শ্রতায়োর্ধনূঘান্ পুত্রঃ সত্যায়োশ্চ শ্রুচ্তঞ্জয়ঃ | 
রয়স্থ হৃত একশ্চ জয়ন্ত তনয়োইমিতঃ ॥২ 

ভীমন্ত বিজয়স্তাথ কাঞ্চনে! হোত্রকস্ততঃ 
তম্ জহুঃ স্থতো গঙ্গাং গণ্ডুষীরুত্য যোহপিবশ | 
জঙ্কোস্ত পুরুস্তস্যাথ বলাকশ্চাত্মজোহজকঃ ॥৩ 

তহ্স্2 
শীবাদরায়ণিঃ গুকঃ উবাচ। হে নৃপ! এ্ীলন্ পুরূরবসঃ 

উর্বনীগর্ভাৎ যু আস্মঙ্গাঃ পুত্রাঃ আসন্। তে তথা যথাঁ_ 
আয়ু, শ্রুতাযুঃ, সত্যাযু, অয়ঃ, বিজয়ঃ, জয়ং ইতি 1১ 

তেষু শ্রুভায়োঃ পুত্রঃ বনুমান) সত্যায়োঃ শ্রতঞজয়ঃ, 

রয়ত্য ম্তভঃ একাখ্যঃ, জয়ন্ত তনয়ঃ অমিভঃ, বিজয়হ্ত পুজঃ 
ভীঙষঃ, ভীমন্ত পুত্রঃ কাঞ্চনঃ, তন্ত হোত্রকঃ, তন্ত সুতঃ জহঃ 
ষঃ জহুঃ গঙ্গাং গও্যীরুত্য অপিৰতৎ। জহ্োঃ পুক্রঃ পুরুঃ, 
তন্য পুত্রঃ বাক, তন আত্মজঃ অজকঃ 7 ততঃ কুশঃ জাতঃ; 

কুশস্ত কুশান্ুঃ, তনয়, বন্থঃ, কুশনাভঃ চ ইতি চত্বারঃ পুত্রাঃ 
জাতাঃ; কুশান্বোঃ গাধিঃ হন্নামকঃ পুজ্রঃ আসীৎ ॥২-৪ 

পঞ্চদশ অধ্যায় 
[ খচীক্, জমদগ্ষি ও পরশুরাম চরিতবর্ণন | ] 

শ্রীশুকদেব বলিলেন __হে মহারাজ ! উর্বশী গর্ভে 
রাজ! পুরুরবার ছয়টি পুত্র উৎপন্ন হন। তাহাদের 
নাম- _মায়ুং শ্রুতায়ু, সত্যায়ুং অয়, বিজয় ও জয়।১ 

শরভাযুর পুত্র বনুমান্, সত্যায়ুর পুত্র শ্ুতগয়, 
অয়্ের পুত্র এক, জয়ের পুত্র অমিত এবং বিজয়ের 

পুত্র ভীম। ভীমের পুত্র কাঞ্চন, কাঞ্চনের পুত্র 
হোজ্ক। এই হোত্রকের পুত্র জহুং ইনিই গণ্ষ 
করিয়া গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। জহুর পুত 
পুরু, পুরুর পুত্র বলাক এবং বঙ্গাকের পুত্র 

অন্ধক ।২-৩ 

স্পেস পাশ! পদ লো পপ শপ শপ ৯ 

ততঃ কুশঃ কুশস্াপি কুশান্ব,স্তনয়ে। বন্থঃ | 
কুশনাভশ্চ চত্বারো গাধিরাসীহু কুশাম্ব'জঃ 0৪ 
তস্ত সত্যবতীং কন্যামুীকোহযাচত দ্বিজঃ | 
বরং বিসদৃশং মত! গাধির্ভার্গবমব্রবীশ 1৫ 
একতঃ শ্যামকর্ণানাং হয়ানাং চন্দ্রবর্চসায্। 
সহত্রং দীয়তাং শুক্কং কন্যায়াঃ কুশিকা বয়ম্ £৬ 

ইত্যুক্তস্তম্মতং জ্ঞাত্বা গতঃ ন বরুণান্তিকমৃ। 
আনীয় দত্বা তানশ্বানুপযেমে বরাননাম্ ॥৭ 

অনহ্বজ্জঃ 

গাঁধেঃ সভ্যবত্যাখ্যাং কন্তাম্ খচীকাখ্যঃ দ্বিজঃ ত্রাহ্গণঃ 
অযাচত্ক | গাধিঃ ং বরং বিসদৃশং কন্তায়াঃ অনম্থকূপং হত্ব। 

ভার্ণবম্ খটীকম্ অব্রবীৎ ৫ 

একতঃ (দক্ষিণ-বাম-পার্খয়োঃ মধ্যে একন্িন্ পারে) শাম: 
কর্ণ; যেষাং শ্তাষকর্ণানাং তথা সর্কতঃ চক্তরন্ত ইব বর্চঃ যেষাং 

, ভাদৃপানাং হয়ানাং সহত্রং মে মহাং কন্তারাঃ শুক্ধং বিবাছোচিভ- 
দেয়ং দীয়ভাম্। তছি কন্তাং দান্তামি। যতঃ বরং কুশিকা £ 
অতি কুলীনাঃ 1৬ 

ইতি এবং গাধিনা উত্ত£ সঃ খচীকঃ তন্ত মতম্ 
অভিপ্রায়ং জ্ঞাত্ব! বরুণান্তিকং গত, তথা ভতঃ যাচিত্বা ছান্ 

শপ স্পা পাপি্পান্ 

অজকের পুত্র কুশঃ কুশের পুজ্জ কুশান্ু, তনয়, 
বন্থু ও কুশনাভ। কুশান্থুর পুত্র গণধি 18 

ধচীক নামক এক ব্রাক্ষণ গাঁধির কন্যা সত্যবতীকে 

বিবাহ করিবার জন্য গাধির নিকট প্রার্থনা করিলে 

গাধি এ বরকে কন্যার পক্ষে বিসদৃশ মনে করিয়া 
ভূগুবংশজাত ঞখচীককে বলিলেন--হে অ্রান্মণ ৷ 

যাহাদের একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ এবং দেহের কাস্ি 
চন্্রতুল্য, এরূপ এক সহম্র অশ্ব কন্যার পণরূপে দান 
করুন। ইহা আমার কন্যার সম্বদ্ধে পর্যাপ্ত নহে, 
যেহেতু আমর! কৌশিক অর্থাৎ কুশের সস্ভাঁন।৬ " 

গাধি এরূপ বলিলে খচীক তাহার অভিপ্রায় 

অবগত হইয়া বরুশের নিকট গমন করিলেন এবং 



১৬৮৬ আর্াশাঃ সু. টা (নবম; দ্বন্ধঃ 

স ধবিঃ প্রাধিতঃ পত্ধ্যা শব চাপত্যকাম্যয়। ।  প্রসাদিতঃ সত্যবত্য! মৈবং ভূরিতি ভার্গবইশ : 
শরপয়িসত্বোভয়ৈরম স্ত্ৈরতং স্বাতুং গতো। মুনিঃ ॥৮ .. অথ তহি ভবে পৌত্রো! জমদগ্রিস্তক্তো ভব ॥১১ 
তাবৎ সত্যবতী মাত্রা স্বচরুং যাচিতা সতী । স চাভৃৎ স্মহতপুণ্যা কৌশিকী লোকপাবনী । 
শ্রেষ্ঠং মত্বাইনয়াযচ্ছম্মাত্রে মাতুরদণ স্বয়ম্ ॥৯ রেণোঃ স্কৃতাং রেণুকাং বৈ জমদয়িরবাহ যাম্ /১২ 
তদ্ বিদিত্বা মুনিঃ প্রাহু পত্ভীং কষ্ট মকারষীঃ। তম্তাং বৈ ভার্গবখষেঃ সুতা বহ্মদাদয়ঃ | 
ঘোরে। দগুধরঃ পুত্রে! ভ্রাতা তে ব্রহ্মবিভ্তমঃ ॥১০  যবীয়ান্ যজ্ঞ এতেষাং রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ ৪১৩, 

অস্বান্ আনীয় দত্ব| বরাননাং কন্যাম্ উপযেষে ॥৭ 
ততঃ কদাচিৎ সঃ খষিঃ খচীকঃ অপত্যকাম্যয়া আত্মনঃ 

পুজেক্ছয়া পদ্ধ্যা সতযবত্যা খএ্্।া তন্মাত্রা চ প্রাধিতঃ উভয়েঃ 
ব্রাদ্ধৈঃ ক্ষাত্রৈঃ চ মন: চকুং শ্রপরিত্বা (তত্র স্বস্ত ব্রাঙ্ত্বাৎ 
পদ্ধ্যাঃ পুত্রার্থং ব্রাঙ্গমন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্ একং চরুৎ শবশ্ব)াশ্চ ক্ষত্রিয়াৎ 
ততপুত্রার্থং ক্ষাত্রমন্তরাভিমস্ত্রিতম্ অপরং চর) স্বয়ং মুনিঃ দ্গাতুং 
গতঃ1৮ 

(যাবৎ মুনিঃ হ্বাত্বা নাগতঃ) ভাবৎ কন্তায়াঃ চরুঃ শ্রেষ্ট 
মন্বা অনয়! মাত্রা যাঁচিতা সতী সভ্যবতী স্বচরুং মাত্রে 
অবচ্ছৎ, তথ] মাতুঃ চরুং স্বর়ম্ অদং আদৎ ভক্ষিতবতী ॥৯ 

ততঃ ম্বাত্বা আগতো! মুনি: তত চরুবিপর্য্যয়রূপং কমন জ্ঞাত 

পত্ধীং প্রাহ যথা ত্বং চকু-ধিপর্যযয়রূপং জুগুন্সিতং কর্ম 

তাহার নিকট হইতে অনুরূপ এক সহশ্র অশ্ব 

আনিয়া তাহা শুক্করূপে প্রদানপূর্বক সুন্দরী 
সত্যবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ।৭ 

_ স্খষি খচীকের নিকট নিজ স্ত্রী এবং স্ব উভয়েই 
সন্তান কামনা জানাইলে তিনি পত্বীর জন্ ব্রাঙ্গ মন্ত 

এবং শশার জন্য ক্ষাত্র মন্ত্রে চর পাক করিয়া সান 

করিতে চলিয়া! গিয়াছিলেন।৮ 

এই সময়ে সত্যবতীর জননী মনে করিলেন যে 
জামাতা নিজ স্ত্রীর জন্য যে চরু প্রস্তুত 

করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই আমার চরে অপেক্ষা 
প্রেষ্ঠ হইবে। অনন্তর তিনি কন্ঠার নিকট তাহা 
প্রার্থনা] করিলে সত্যবতী যাতাকে নিজ চর 
প্রধান করিলেন, এবং মাতার চর স্বযুং, ভক্ষণ 
করিয়াছিলেন ।৯ 

,  খচীক যুনি ইহা। জানিতে পারিয়া! পন্ধী সত্যবতীকে 

অকার্ধীঃ কৃতবতী অসি, ততঃ তৰ পুত্রঃ দণ্ডখরঃ শঙ্ত্রধারী 

ঘোরঃ ক্রুরস্বভাবঃ চ ভবিতা, তথা তব ভ্রাতা তু বরন্গবিত্তমঃ 
ভবিত। ভবিষ্যতি ॥১* 

ততশ্চ এবং মাতৃৎ ইতি সত্যবত্যা প্রসাদিতঃ প্রাধিতঃ 
ভার্গবঃ খচীকঃ অথ যদি এবং পুভ্রঃ ন ভবিতা, ভহি তৰ 
পৌত্রঃ তথাবিধঃ ভবেৎ (ইতি আহ)) ততঃ সভ্যবভ্যাং 

জমদগিঃ শাস্তত্বভাবঃ পুক্রঃ অভবৎ ॥১১ 

সাচ সত্যবতী লোকপাবনী মহৎপুণ)। পুণ্যাবহ! কৌশিকী 
নদী অভূৎ। অথ জঙদগ্নিঃ রেণোঃ যা রেণুকা সুতা তাম্ 
উবাহ ॥১২ 

তহ্তাং বৈঃ রেণুকায়াং ভার্গবখষেঃ জমদগ্ধেঃ বন্থুমদাদয়ঃ 
সুতা; জজ্ঞিরে ) এতেষাং বন্থমদাদীনাং যঃ যবীয়ান্ বলীয়ান্ 

বলিলেন- তুমি অতিশয় নিন্দিত কর্ম করিয়াছ, 

ইহার ফলে তোমার পুত্র উগ্র ও হিংসাপরায়ণ, এবং 
তোমার ভাতা শ্রেষ্ট ব্রহ্মজ্ঞ হইবে 1১০ 

তখন সত্যবতী যুনিকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন__ 
আমার গর্ভে যেন ভূগুবংশের এরূপ সন্তান না হয়। 

পত্বীর প্রার্থনায় খধি বলিলেন-__তাহা হইলে 
তোমার পৌত্র এরূপ হইবে। 'অনস্তর সত্যবতীর 
গর্ভে জমদগ্নির জন্ম হয়।১১ : 

সেই সত্যবতী লোকপাবনী মহাপুণ্যা কৌশিকী 
ম্দী হইয়াছিলেন। জমদখ্সি রেণুর কন্ঠা রেণুকাকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন ।১২ | 

রেণুকার গর্ভে জমদগ্নি ফির বনুমান্ প্রস্ৃতি 
পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন, তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ-পুজ 
রাম (পরশুরাম) নামে বিখ্যাত। পণ্ডিতগণ 

তাহাকে ভগবান্ বাসুদেবের অংশজাত এবং হৈহর 



পঞ্চ: বাধ্যায়ঃ ) বীমন্ভাগবতম্ ১৬৮৪ 

যমাস্ছর্বান্থদেবাংশং হৈহয়ানাং কৃলাস্তকম্। |) জীবাদরায়ণিরুবাচ। 

ভ্রিঃসপ্তরুঞ্ছে। ফ ইমাং চক্রে নিঃক্ষত্রিয়াং হী ১৪: হৈহয়ানামধিপতিরর্বনঃ ক্ষত্রিয়র্যতঃ | 
দতং নারারণাংশাংশমারাধ্য পন্রিকম্মভিঃ ১৭ 

নিন্রিন্জিলরারারাা রক বাহুন্ দশশতং লেভে দুর্ঘর্যত্বমরাতিযু | 

রজন্তমোবৃতমহন্ ফন্তুন্যপি কৃতেহংহমি ॥১৫ অব্যাহুতেন্দ্রিয়ৌোজঃ ভ্ীতেজো বীর্য্যযশোবলম্ ৪১৮ 

যোগেশ্বরত্বমৈশ্বর্্যং গুণ! যন্্রাণিমাদয়ঃ | 
| রাজোবাচ। চচার্রাব্যাহতগতির্লোকেধু পবনো যথ! ১৯ 

. কিং তদংহো ভগবতো৷ রাজন্যৈরঞ্জিতাত্মভিঃ | ্ীরত্বৈরার্তঃ ক্রীড়ন্ রেবান্তসি মদোত্কটঃ | 

কৃতং যেন কুলং নষ্টং ক্ষত্রিয়াণামভীক্ষশঃ ॥১৬ _ বৈজয়ন্তীং অজং বিভ্রদ রুরোধ সরিতং ভূজৈঃ ॥২ ০ 

লঃ রামঃ ইতি অভিবিশ্রুতঃ প্রখ্যাতঃ 1১৩ 

হৈহপ়ানাং কুলস্ত অন্তকং নাশকারকং বং রাষং বানুদেবস্ 
অংশম্ অবভারম ইতি আহঃ, তথা বঃ ইমাং মহীং জরি 

সপ্তককতধঃ নিংক্ষত্রিয়াং চক্রে 0১৪ 

তৃষঃ ভারং দৃণ্তং গধিতং, রজস্তষোভ্যাং বৃতম্ অব্রন্মপ্যম্ 
অধার্মিকং ক্ষত্রং ফন্তনি অল্পে অপি অংহপি অপরাধে 
কে সর্বং ক্ষত্রম অনীনশৎ নাশয়ামাস 1১৫ 

রাজ! পরীক্ষিৎ উবাচ। ব্মজিতাত্মভিঃ অবশীরতান্তঃকরণৈ: 
রাজনৈঃ ভগবতঃ কিম্ অংহঃ কৃতং যেন হিংসাহেতুনা 
অভীক্ষশঃ পুনঃ পুনঃ ক্ষত্রিয়াণাং কুলং নষ্ট ॥১৬ 

শ্রীবাদরায়ণিঃ শুকঃ উবাঁচ। হৈহম়্ানাম অধিপতি: 

ক্ষত্রিয়কুলের সংহারকারী বলিয়া থাকেন। ইনি 
পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া- 
ছিলেন। ৩-১৪ 

তিনি অল্প অপরাধেই পৃথিবীর ভারম্বরপ, রজঃ 
ও তমোগুণাচ্ছন্স ব্রাহ্মণবিরোধী দর্পান্ধ ক্ষত্রিয়কুলের 
সংহার করিয়াছিলেন 1১৫ 

শ্ীপরীক্ষিৎ বলিলেন- হে ব্রহ্মন্! অজিতেজ্িয় 
ক্ষপ্রিগণ ভগবান রামের নিকট কি অপরাধ 
করিয়াছিল যাহার জন্য তিনি বারবার ক্ষত্রিয়- 
কুলের বিনাশ করিয়াছিলেন 1১৬ 

উশ্তকদেব বলিলেন--হে মহারাজ! হৈহয়- 
অধিপতি ক্ষত্রিয়শ্রেঠ অজি 'ভগবান্ নারায়ণের 
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ক্ষতির: অর্জুনঃ কার্তবীর্য্যঃ পরিকর্ভিঃ পরিচর্য্যাদিভিঃ 
দত্বং দত্তাত্রেয়ম্ আরাধ্য দশশতং সহম্রং বাহন তথা! অরাভিযু 
শত্রুযু দুর্দর্বত্বং শক্রভিঃ অপরাহ্িতত্বং লেভে লব্ধবান। তথা 

অব]াহতেক্িয়ৌোজঃ (অব্যাহতম্ ইন্দ্িয়াদিকম্ ওজ ইঞক্জিয়বলং) 
শ্রী: ধনং, তেজঃ শর্দীরকাস্তিঃ, বীর্যং বুদ্ধিবলং, বশঃ কীর্তি, 

বলং শরীরবলং তান্ তথা এশ্বধধ্যং বশ্মিন অণিমাদয়ঃ গুণাঃ 
সম্তি, ভৎ যোগেশ্বরত্বং চ লেভে। অতঃ 'যখ! পবনঃ তথা 

অব্যাহগতিঃ লোকেধু সঃ চচার 1১৭-১৮-১৯ 

সঃ কদাচিৎ মদোতকটঃ উৎসিক্তমদঃ, স্তিয়ঃ এব রদ্বানি 
তৈঃ আবৃভঃ, বৈজয়স্তীং নবরত্বরচিতাং অজং মালাং বিভ্রাণঃ 
রেবাস্তপি নর্শদাজলে ব্রীড়ন্ ভূজৈঃ তং সরিতং রুরোধ 1২০ 

অংশজাত দত্তাত্রেয় খষিকে পরিচর্যাদ্বারা আরাধনা 

করিয়া তাহার অনুগ্রহে সহঅবাহ, শক্রগখের 

তুর্ধব্ধ, ইন্দ্রিয়বর্গ ও ওজঃশক্তির অনিবার্ধ্য প্রভা, 
সম্পদ, তেজ:, বীর্য, যশ, বল, যোগেশ্বরত্ব এবং 
অণিমাদি গুণসমূহের আশ্রয়ন্বরপ এক্বর্যলাভ 
করিয়াছিলেন। আর ইহারই ফলে তিনি বায়ুর 
হ্যায় অবাধগতিতে লোকমধ্যে সর্বত্র বিচরণ 
করিতেন ।১৭-১৯ 

এক জময়ে তিনি বৈজয়স্তী মালা ধারণপূর্বক 
বহুসংখ্যক নিট পি এবার বরা রানি 

জলগ্রবাহ রুদ্ধ করিয়াছিলেন ।২* ; 



১৬৮৮ আধ্যশীজ [ ঈবর্ম; ঝ্ঃ 

বিপ্লাবিতং স্বশিবিরং প্রতিআ্রোতঃসরিজ্জলৈঃ | তস্মৈ সনরদেবায় মুনির8ণমাহরত | : 
নাস্বৃধ্যৎ তম্ তদৃবীর্ধ্যং বীরমানী দশাননঃ ॥২১ সসৈগ্যামাত্যবাছায় হুবিদ্মত্যা তপোধনঃ ॥২৪ 

গৃহীতো লীলয়া স্্রীণাং সমক্ষং কৃতকিব্িষঃ | সবৈ ত্বত্ত, তদ্দৃষ্ট। আত্মবৈশ্্য্যাতিশায়নম্। 
মাহিত্মত্যাং সম্গিরুদ্ধে! যুক্ত যেন কপির্ধথা ॥২২ তঙ্গান্দ্রিয়তাগ্রিহোত্র্যাং সাভিলাষঃ সহৈহয়ঃ ॥২৫ 

স একদা তু ম্বগয়াং বিচরন্ বিজনে বনে । হবিরধানী্বযের্দপা্সরান্ হর্ভ,মচোদয়ত। 
যদৃচ্ছয়া শ্রমপদং জমদগ্নেরুপাবিশশ ॥২৩ তে চ মাহিক্মতীং নিন্ুযুঃ সবুসাং ক্রন্দতীং বলাত॥৯৬ 

(ততঃ দিগ_বিজয়ায় নির্গতঃ) ষীরজানী দশাননঃ রাবণঃ 

মাহিম্বত্যাঃ সমীপতঃ নর্মদাতীরে দেবপুজাং কুর্ধবন তেন 
প্রবাহন্ত অবরোধাৎ প্রঘিল্রোতসঃ পরাবৃত-প্রবাহায়াঃ সন্িতঃ 

নর্র্দায়াঃ জলৈঃ হ্বশিবিরং হ্বসেনানিবাসন্থানং বিল্লাধিতম্ 

আলক্ষ্য তহ্য তং বাধ্যং নগ্ভবরোধ-সামর্থধ ন অমুষ ন 
সেছে ॥২১ 

রূতকিদ্বিঃ ক্রীড়ন্তম্ অর্জুনম্ অভিভবিতুং প্রবৃত্তঃ রাষণঃ 
স্্রীণাং সমক্ষম এব যেন অর্জভুনেন লীলয়া অনায়াসেন এৰ 
গৃহীতঃ তথ] ধাহিষ্সত্যাং সন্গিকদ্ধঃ পশ্চাৎ কপিঃ বানরঃ 

ইব মুক্তঃ বভূব ॥২২ 
এবং প্রভাবঃ সঃ অজ্জুনঃ একদা! বিজনে বনে মুগয়াং 

বিচরন্ কৃর্ববন্ জামদগ্নেঃ আশ্রসপথং যনৃচ্ছয়া উপাৰিশৎ ॥২৩ 

এ সময়ে রাক্ষলরাজ রাবণ দিগবিজয়ে বহির্গত 
হইয়া নর্মদাীর তীরে শিবির স্থাপনপুর্বক সেখানে 
ইষ্টপ্লেবতার পুজা করিতেছিলেন, এ অবস্থায় 
বীরাভিমানী দশানন শ্রোতের প্রতিকুলে প্রবাহিত 

মর্পার জলরাশি দ্বারা নিজ শিবির প্লাবিত 

হইতে দেখিয়া অজ্ঞ্নের তাদৃশ বীধ্য সহা 
করিতে পারিলেন না।২১ 

(অনম্তর রাবণ অজ্ঞ্নকে আক্রমণ করিলে ) 
অন্ভুপন রমণীগণের সম্মুখেই অপরাধকারী রাবণকে 
অনায়াসে বন্দী করিয়া মাহিষ্যতীপুরীতে বানরের 
গায় কিয়ংকাল আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং পরে 
স্বেচ্ছায়ই তাহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন।২২ 

নেই অর্জন এক সময়ে মৃগয়ার জন্য নির্জন 

হনে জমণ করিতে করিতে অকন্যাৎ জমবগির আলাষে 

সঃ মুনিঃ তপোধনঃ তশ্মৈ আগভায় অর্জুনায় সসৈম্া- 
মবাত্যবাহায় হবিত্বত্যা কামধেম্বা অর্থণম্ আহরণম্ আতিথ্যং 

চক্রে ৪২৪ 

ততঃ চ সহ্হয়ঃ হৈহয়ৈঃ সহ বর্থমানঃ সঃ অর্জুনঃ 

তত্র আশ্রমে আত্মনঃ পশম অপি অতিশাক়িনম্ উৎকৃষ্ট 
কাষধেনা সম্পাদিতম্ এশবধ্যং দৃষ্ট! অগ্নিহোত্র্যাং হোমধেনৌ 
সভিলাধঃ সন্ তং মুনিকৃতম্ আতিথ্যং ন আদ্রিয়ত তথ্মিন্ 
ন অতৃষ্যৎ ॥২৫ 

অভঃ দর্পাৎ এব খষেঃ সকাশাৎ হবি রানীং কামধেঙ্গুং 

হর্তুং নরান্ শ্বভটান অচোদয়ৎ। তে চ ভটাঃ সবৎসাং 
ক্রদতীং ভাং কামধেনুং বলাৎ মাহিম্বতী পুরী প্রতি নিশ্ুঃ 0২৬ 

প্রবেশ করিয়াছিলেন ।২৩ 

ততকালে তপোধন জমদগ্রি একটিমাত্র কামধেনুর 

সাহায্যেই সৈন্ঠ, অমাত্য ও বাহনসমূহের সহিত 
রাজা অঞজ্জুনের যথাযথ আতিথ্য সংকার সম্পাদন 

করিলেন।২৪ 

রাজ! অঞ্জুনি নি" এ্বর্্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ 
কামধেনুরূপ সেই রত্বটি দর্শন করিয়া উহার প্রতি 
অভিলাষহেতু হৈহয়গণের সহিত হ্বয়ং সেই 
আতিথ্য সংকারের প্রতি সমাদর প্রকাশ করেন 
নাই।২৫ 

অনস্তর রাজ। অর্জুন খবির কামধেনুটি হরণ 
করিবার জন্ম অন্ুচরগণকে আদেশ করিলে তাহার 

বংসসহ ক্রন্দনরতা ধেুটিকে বলপূর্বক মাহিক্ষতী 
পুরীতে লইয়! গেল।২৬ 



প্চাঁশঃ অধ্যায়ঃ ) ভ্রীমদৃ্ভাগবতন ১৪৮৮ 

অথ ন্বাজনি নির্বাতে রাম আঁশ্রামমাগতঃ 1. অচোদয়দ্ধন্তিরথাশ্বপত্তিছি- 

রেত্া তৎ তস্য দৌবাসত্ম্যং চুক্রোধাহিরিবাহতঃ 1২৭ _ গর্দাসিবানগ্রিশতত্ষিশক্তিভিঃ | 
ঘোরমাদায় পরশুং সতুণং বর্ম কার্মঘকম্।-. অক্ষৌহিণীঃ সপ্তদশাতিভীষণা- 
অন্বধাবত দুম্বর্ষে স্বগেন্্র ইব যৃখপম্ ॥২৮ স্তা রাম একো ভগবানসূদয়তড (৩০ 

তমাতপস্তং সূৃগুবর্্মোজসা যতো যতোহসে৷ প্রহরশপরশ্ববো 
ধনুর্ধরং বাণপরশ্বধায়ুধমূ। মনোহনিলৌজাঃ পরচক্রেসুদনঃ। 

এঁপেয়চগ্্াম্বরমর্কধামভি- ততস্ততশ্ছিন্নভূজোরুকন্ধরা 
_ ফুতং জটাভি্দদুশে পুরীং বিশন্ 1২৯ নিপেতুরুর্ব্যাং হতসূতবাহনাঃ ॥৩১ 

০ পপ এজপ-এন 
শা, ২৮৯৯৯- 

অথ অনস্তরং রাজনি অর্জনে নির্যাতে গভে সত্ি 

আশ্রমম্ আগতঃ রাষঃ তন্ত অক্জুনন্ত তং গোহরণন্মপং 
দৌরাত্ম্য দৌজন্যং শ্রত্বা আহভঃ ভাড়িতঃ অহিঃ সর্প: ইব 
চুক্রোধ ॥২৭ 

ততঃ চ ঘোরং ভীষণং পরশ্ুং সতৃণং কার্খুকং চর্ম চ 
আদান গৃহীতা বুখপং গজেদ্রমু অনুধাবিতঃ মুগেন্্ঃ সিংহঃ 
ইব ছুশ্শর্যঃ রাষঃ তম্ অন্থধাবত 1২৮ 

অজ্জুনঃ পুরীং বিশন্ এব ধহুর্ধরং বাণ-পরশ্বধাযুধম্, 
এঁণেয়ং চর্ম কষ্গাজিনম্ অদ্বরং যস্ত তম্ অর্কধামত্তিঃ অর্কন্ত 
ই ধাম তেজ: বাসাং ভাভিঃ জটাতিঃ যুত্তং হণ্ডিতম্ ওজসা 
বৰেগেন আপতত্তম্ আগচ্ছ্তং তং রামং দদর্শ 1২৯ 

রাজার প্রস্থানের পর রাম আশ্রমে আসিয়া! 
রাজার এরূপ দৌরাম্ম্যের কথ শ্রবণ করিয়া আহত 
সর্পের ন্যায় কুদ্ধ হইলেন। ২৭ 

_ অনস্তর তিনি অসহিষু। হইয়া ঘোরতর কুঠার, 
বর্ম ও তৃণসহ ধনু ধারণপূর্বক-.হৃস্তীর প্রতি ধাবিত 
সিংহের ম্যায় রাজা অজ্জ্নের পশ্চাৎ ধাবিত 
হইলেন । ২৮ 

রাজা অর্ভুনি মহিম্মতীপুরীতে প্রবেশ করিতে 
করিতে-_স্থগচর্মপরিহিত, জটাযুক্ত, ধনুঃ, বাণ ও 
কুঠারধারী এবং সুর্যের শ্যায় তেজন্ী ভূগুবর রামকে 
পরাক্রমসহকারে নিজের অভিমুখে আসিতে 

দেখিলেন। ২৯ 

২১২ 

ততঃ অর্জুনঃ হত্যাদিভিঃ গদাদি-শম্রবিশেষৈঃ চ 
অভিভীষণাঃ সপ্তদশ অক্ষৌহিপীঃ সেনাঃ অচোদযৎ প্রেফিভবান্। 
তাঃ তু সর্ধবাঃ ভগবান্ রাষঃ একঃ অআসহায়ঃ এব অস্ুয়ৎ, 
জন্বান ৩০ 

প্রহরৎপরশ্বধঃ ( প্রহরন্ পরশধঃ যন্ত সং) ষনোইনিলৌজাঃ 
(মনঃ চ অনিলঃ চ ভয়োঃ ইব ওজঃ হত্র) ঘত্র সৈল্তং 

নুদয়ভি নাশয়তি ইতি অসৌ রাষঃ বতঃ যতঃ যত্র বর 
সৈম্ভং বিচক্রমেত তত্র তত্র হত-সুত-বাহনাঃ (হভাঃ 

স্ভাঃ বাহনানি চ যেঘাং তথা) ছিন্নাঃ তৃজাঃ উর্বঃ কন্ধরাঃ 
চ. যেষাং ভথা হতাঃ তে উর্ব্যং রণভূষৌ নিপেতৃঃ ৩১ 

অনস্তর অর্জন হৃস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকযুক্ত 
এবং গদা, অসি, বাণ, খ্রি, শতত্বী ও শক্তিধারী, 

অতিভয়ঙ্কর সপ্তদশ অক্ষৌোহিণনী সেনাকে রামের 
অভিমুখে প্রেরণ করিলে ভগবান্ রাম একাকীই 
উহাদের সকলকে বিনাশ করিয়াছিলেন | ৩ 

তৎকালে মন ও বায়ুর শ্যায় প্রবলবেগবান্ঃ 

শব্রপক্ষমংহারকারী রাম কুঠারের আঘাত করিতে 
করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে যে যে স্থানে গমন করিতেছিলেন, 
সেই সেই স্থানেই শক্রসৈম্তগশের মারঘি ও বাহন 
নিহত এবং নিজেদের হুত্ত। উরু ও প্রীবামেশ ছিন্ন 

হইলে তাহার! ভূতলে পতিত হইয়াছিল ! ৩১ 



১৬৯ স্আার্ধাশা [ বধ: সিদ্ধ: 
৫ সবাঁগি 

ৃষ্ট। স্বসৈন্যং রুধিরৌঘকর্দমে পুনঃ স্বহস্তৈরচলাম্ স্বধেহজ্বি পান্ 
রণাজিরে রামকুঠারসায়কৈঃ। উতক্ষিপ্য বেগাদভিধাবতো যুধি। 

বিরৃরুবর্মধ্বজচাপবি গ্রহং ভূজান্ কৃঠারেণ কঠোরনেমিনা 
নিপাতিতং হৈহয় আপতদ্ রুষা৷ ॥৩২ চিচ্ছেদ রামঃ প্রসভং ত্বহেরিব ॥৩৪ 

অথার্জুনঃ পঞ্চশতেষু কৃত্তবাহোঃ শিরস্তস্ গিরেঃ শৃঙ্গমিবাহুর | 

ধর্ুঃযু বাণান্ যুগপত স সন্দধে। হতে পিতরি তৎপুা অযুতং ছুক্রবুর্ভয়াৎ ॥৩৫ 

রামায় রামোহন্ত্রভৃতং সমগ্রণী- অগ্নিহোত্রীমুপাবত্্য বমাং পরবীরহ। | 
স্তান্যেকধঙ্সেযুভিরচ্ছিনত সমম্ ॥৩৩ 

রাষন্ত কুঠারেণ পরশুনা সাম়কৈঃ চ বিবুক্াঃ ছিঙ্লাঃ 

বর্মাদয়ঃ যন্ত তথাভৃতং দ্বসৈস্তং রুধিরন্ত ওঘেন কর্দামঃ 

বপ্মিন তশ্মিন্ রপাজিরে নিপাতিতং দৃষ্ট! হৈহয়ঃ অর্জুনঃ 

রুষ! ক্রোধেন আপতৎ (শ্বয়মেব যোদ্ধ,হাজগাম) ॥৩২ 

অথ সহত্রভুজঃ অজ্ভুনঃ পঞ্চশতেষু ধন্ুঃযু পঞ্চশতনংখ)কৈঃ 
খাহতিঃ পঞ্চশতসংখ্যকান বাণান্ রানায় (তং হস্তং) যুগপৎ 
সনাধে ) অন্ত্রভৃতাং সন্গ্রণী; মুখযঃ রাষঃ একধম্বা অপি তানি 

ধনুংষি ইযুভিঃ ( ্বপ্রযুক্ত-বাণৈঃ ) সমম্ একদা! এব অচ্ছিনৎ ॥৩৩ 

পুনঃ স্বহক্তৈঃ অচলাণ্ পর্বভান্ তথা অজ্যিপান্ বৃক্ষান্ 

উৎক্ষিপ্য চ মুখে সংগ্রমতূমৌ বেগাৎ অভিধাবতঃ তন্ত 

অনস্তর হৈহয়পতি অর্জন রুধিরপাতে কর্দমময় 
যুদ্ধক্ষেত্রে রামের কুঠার ও বাঁণের আঘাতে নিজ 
সৈম্তগণের বম” ধ্বজ, ধন্থু ও দেহ খণ্ড বিখণ্ড এবং 
তাহার্দিগকেও ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া ক্রোধে 
দ্বয়ংই যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন । ৩২ 

তৎকালে অর্জ,ন সহত্র বাহুদ্বারা এককালে রামের 

উদ্দেশে। পাঁচ শত ধন্ুতে পাঁচশত বাণ যোজন। 
করিলে অন্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ রাম একটি মাত্র ধুকে 
যোজিত বাণসমূহ ভ্বারা এককালেই অর্জনের সকল 
ধনুক বাণ ছেদন করিয়াছিলেন । ৩৩ 

অনন্তর অর্জন নিজ সহ হস্তদারা পর্যত ও 

বৃক্ষরাশি উৎপাটিত করিয়। (রাঁমকে বধ করিবার জন্তা) 

সমুপেত্যাশ্রমং পিত্রে পরিক্রিষ্টাং সমর্পয় ॥৩৬ 

অঞ্জুনন্ত ভূঙ্গান অহেঃ সপ্ন্ক ফণান্ কঠোরনেমিনা তাক্ষধারেশ 
কুঠারেণ রাম; প্রপভং বলাৎ যুধি চিচ্ছেদ্দ (৩৪ 

কৃত্তবাহোঃ (রত্তাঃ ছিন্নাঃ বাহবঃ যন্ত তন্ত অর্জুনন্ত ) শিরঃ 

গিরেঃ সকাশাৎ তস্ত শূঙ্গম ইব আহরৎ চিচ্ছেদে। এবং পিতরি 
অর্ঞুনে হতে সতি তত্ত অবৃতং পুত্রাঃ ভয়াৎ ছুক্ররুঃ 

পলায়িতবস্তঃ ॥৩৫ 

ততঃ চ পরবীরহা রাঃ পরিকিষ্টাম অভিষ্থঃখিভাং 

সবৎসাম্ অগ্নিহোত্রীং ধেহুম্ উপাবর্ত্য স্বাশ্রমং সমুপেত্য আগত্য 
পিন্রে সমর্পয়ৎ 1৩৬ 

যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার দিকে ধাবিত হইলে রাম তীক্ষধার 
কুঠারদ্বারা স্পের ফণাসমূহের ন্যায় তাহার সহত্র 
বানু সবলে ছেদন করিয়াছিলেন । ৩৪ 

অনন্তর রাম ছিন্নবাছ অজ্নের গিরিশ্ঙ্গসদৃশ উন্নত 
মস্তকটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। তখন 
পিতা নিহত হইলে অর্জনের দশ সহশ্র পুত্র ভয়ে 
পলায়ন করিয়াছিল । ৩৫ 

ইহার পর শক্রসৈশ্যবিনাশক রাম বৎসসহ 
হোমের সহায় ধেছুটিকে লইয়া আশ্রমে প্রভ্যাগমন- 
পূর্বক পরহস্তগমনে র্েশযুক্কা সেই খেছুটি পিতার 
নিকট অর্পণ করিলেন । ৩৬ 



পঞ্পঃ অধ্যায়ঃ ] 

স্বকম্ম ত কৃতং রামঃ পিত্ত ভ্রাতৃভ্য এব চ। 

বর্ণয়ামাস তত শ্রু্থা জমদগ্নিরভাষত ৩৭ 

রাম রাম মহাবাছে! ভবান্ পাপমকারধীতু। 

অবধীঙ্গরদেবং যশ সর্ববদেবময়ং বৃথা 1৩৮ 

বয়ং হি ব্রাহ্মণাস্তাত ক্ষময়।হ্ণতাং গতাঃ। 

যয়৷ লোকগুরুর্দেবং পারমে্ঠযমগাশ্ড পদম্ ॥৩৯ 

রাষঃ তত অর্জুন-বধাদিরুতং স্বকর্ম পিত্রে ভ্রাতৃযঃ চ 
বর্ণরাষাস। অথ তং রাহবণিতং ক্রন্থা জদস্ি তং ঝাঁমম্ 
অন্ভাষত $৩৭ 

ছেরাম! হে মহাবাহো রাষ! ভবান্ পাঁপম্ অকার্ধীৎ। 
যৎ যন্মাৎ সর্বদেবষয়ং নরদেবং রাজানম্ অঙ্জুনং ভবান্ 

বৃথা অবরধীৎ 1৩৮ 

ছে তাত! বর" ব্রাহ্মণাঃ ক্ষয় এব অর্থণভাং পুজ্যতাং 
গতাঃ প্রান্তাঃ; বন্ধা ক্ষময়া সর্ধলোকানাং গুরুঃ পৃজাঃ 
দেবঃ ব্রঙ্গ। পারমষেষ্ঠটাং সর্বোৎকষ্টং পর্দং গ্থানম্ অগাৎ 
প্রাণ্তবান্ 1৩৯ 

রাম নিজকৃত সকল কর্ম পিতা ও ভ্রাতৃগণের 
নিকট বর্ণন করিলে তাহ! শ্রবণ করিয়া জমদগ্সি এরূপ 

বলিলেন । ৩৭ 

হে মহাতুজ রাম! তুমি যে সর্দেবতাময় 

রাজাকে বথা নিহত করিয়াছ, ইহা! তুমি পাপ কাজ 
করিয়াছ। ৩৮ 

হে বস! আমরা ব্রাহ্মণজ্জাতি ক্ষমাগুণ হেতুই 
পৃজ্যত্ব লাভ করিয়াছি, যে গুণের দ্বারা জগদ্গুরু ব্রন্না 

জীমদ্ভাগবতম্ ১৩ 

ক্ষময়া রোচতে লক্ষ্মীর্রাঙ্ষী লৌরী যথা প্রভা । 
ক্ষমিপায়াণ্ড ভগবাংভয্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥৪* 
রাজ! মুর্ঘাভিযিত্তস্য বধো ব্রল্গবধাদ গুরুঃ | 
তীর্ঘসংসেবয়া চাংহো! জহাঙ্গাচ্যুতচেতনঃ 8৪১ 

ইতি শ্রীমন্তাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্াং 
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমন্কন্ধে 

পঞ্চদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥ 

ক্ষমা এব সৌরী কৃর্ধ্যন্ত প্রভা বখা তথা ব্রাঙ্মী ব্রাক্ষণ- 
কুল-সন্বন্ধিনী লঙ্্ীঃ শম-দমাদি তেজঃ রোচভে প্রকাশতে। 

ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ ক্ষবিণাং ক্ষমাবতাম্ এব আশু তুন্ততে 
প্রসম্পঃ ভবতি 1৪৩ 

হে অঙ্গ] মৃদ্ধাভিষিস্ত্ঠ অভিষেক-পূর্বাকং বাজ্যে 
স্বাপিতন্ত রাজ্ঞঃ বধঃ ব্রহ্গবধাৎ আপি গুরুঃ পাপজনকঃ ) 

তম্মাৎ ভগবতি চেতনঃ চিত্তং যন্ত ভাদৃশঃ ত্বং ভীর্ঘসেবয়া 
অংহঃ পাপং জহি অপাকুর ॥৪১ 

ইতি নবষে স্বস্কে শ্রথগেন্্রনাথশান্ি-কৃতা্বয়ে পঞ্দশোধ্ধ্যায়ঃ। 

পরমেশবরত্ব লাভ করিয়াছেন | ৯৩ 

ক্ষমাগুণহেতৃই ব্রাহ্মণের শোভা সূর্যের দীপ্তির 
হ্যায় সমুজ্জল হয় এবং ক্ষমাশীলগণের প্রতি ভগবান্ 
জগদীশ্বর শ্রীহরি সত্বর সন্তুষ্ট হন। ৪০ 

হে বস! ক্ষত্রিয় রাজার বধ ব্রহ্মবধ অপপেক্ষাও 

গুরুতর । অতএব ভূমি ভগবান্ জ্রীহরির চিন্তায় 
রত হইয়া তীর্থসেবাদ্বারা পাপ পরিহার কর। ৪১ 

শ্রীমম্মসহধিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা! শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবম-স্কন্ধে 

পণ্ডিতপ্রবর-শ্ীশচীন্দ্রচন্ত্রঘট্তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষান্ুবাদসহিত 
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত | 



যোডশঃ অধ্যায়ঃ 
[ জমদগ্রিবধঃ, পরশুরামেণ ক্ষত্তিয়াণাং সংহারঃ বিশ্বামিত্রবংশবর্ণনঞ্চ | ] 

প্রীশুক উবাচ। 

পিত্রোপশিক্ষিতো রামস্তথেতি কুরুনন্দন ৷ 

সংবশুসরং তীর্থচধ্যাং চবিত্বাশ্রমমাব্রজণ্ ॥১ 

কদাচিদ্ রেণুকা যাতা৷ গঙ্গায়াং পল্মমালিনম্। 

গন্ধরর্বরাজং ক্রীড়স্তমপ্নরোভিরপশ্যত ॥২ 

ঘহন্ঞহ 
শ্রীপুকঃ উবাচ। হে কুরুনন্দন। এবং পিত্রা উপশিক্ষিতঃ 

আদিষ্ট রাষঃ “তথ অন্ত' ইতি অঙ্গীকৃত্য সংবৎসরং যাবৎ 

ভীর্থচধ্যাং চরিত্বা কৃত্বা পুনঃ আশ্রমম্ : আব্রজৎ আযযৌ ॥১ 

এবং স্থিভে কদাচিৎ রেণুকা ( উদকাহরণার্থ নদীং গভা। ) 
ত্র গঙ্ারাম্ অগ্সরোভিঃ সহ ক্রীড়ন্তং পদ্মমালিনং গন্ধর্বরাক্গং 
চিত্ররথাখ্যস্ অপস্তৎ ॥' 

উদকার্থং নদীং গত। সা ভং ক্রীড়স্তং বিলোকয়্তী সতী 
কিঞিৎ ঈষৎ চিত্ররথে স্পৃহা যন্তাঃ সা হোমবেলাং ন সম্মার 

ষোড়শ অধ্যায়। 
[ জমদগিবধ, পরশুরাম কর্তৃক ক্ষজিয়গণের সংহার 

এবং বিশ্বামিত্রবংশবর্ণন | ] 

শ্রীশুকদেব বলিলেন--হে কুরুনন্দন ! পিতা 
জমদগ্নিকর্তৃক পুর্বোক্তরূপে উপদিষ্ট হইয়া ভগবান্ 
পরশুরাম “তাহাই করিব এরূপ অঙ্গীকারপূর্বক এক 
বৎসর কাল নানা তীর্থ পর্যটন করিয়া পুনরায় 
আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন । ১ 

এক সময়ে রেণুকাদেবী গঙ্গায় যাইয়া পঞ্মমাল্য- 
ধারী গন্ধবরাজ চিত্ররথকে অগ্সরাগণের সহিত 
ক্রীড়ারত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন । ২ 

রেণুকা জল আনিবার জন্য গঙ্গায় গেলেও 

বিলোকয়ন্তী ক্রীড়ন্তমুদকার্থং নদীং গতা । 
হোমবেলাং ন সম্মার কিঞ্চিচ্চিত্ররথস্পুহা ॥৩ 

কালাত্যয়ং তং বিলোক্য মুনেঃ শাপবিশস্কিতা । 

আগত্য কলসং তস্থৌ পুরোধায় কৃতাঞ্জলিঃ 8৪. 

ব্যভিচারং মুনিজ্ঞত্ব! পত্ত্যাঃ প্রকুপিতোহ্রববীশু। 
স্বতৈনাং পুজ্রকাঃ পাপাহিত্যক্তান্তে ন চক্রিরে ॥৫ 

ছনহ্হ ও 

বিশ্বৃতবন্তী ॥৩ 

তং কালাত্যয়ং হোমকালাতিক্রমং বিলোক্য মুনেঃ জষদগ্নেঃ 

শাপাৎ বিশঙ্কিতা ভীতা রেণুকা ত্বরর়া আগত্য জহদশ্েঃ 
পুরঃ অগ্রে কলসং নিধায় রুতাঞ্জলি সতী তন্থো ॥৪ 

ততঃ মুনিঃ পত্ব্যাঃ রেণুকায়াঃ ব্যভিচারং চিত্ররথেন 
ভোগেচ্ছাত্মকং জ্ঞাত্বা প্রকুপিভঃ সন্ অব্রবীৎ, বথ। হে পুজকাঃ! 

পাপাং পরপুরুষে দতচিতাম্ এনাং স্তভ মারয়ত ! তে পুজ্রাঃ 
তু এবম্ উক্তাঃ অপি ন চক্রিরে ॥৫ 

শত পা আচ ৯ সপ 

ক্রীড়ারত চিত্ররথকে দেখিয়। কিঞ্চিৎ কৌতুকের উদয়- 
হেতু হোমের সময় চলিয়া যাইতেছে ইহা ভুলিয়া 
গিয়াছিলেন। ৩ . 

অনস্তর তিনি স্বয়ংই কালাতিক্রম লক্ষ্য করিয়া 
জমদগ্সির অভিশাপভয়ে ভীতা হইয়া আশ্রমে 
প্রত্যাবর্তনপূর্বক জলের কলসটি মুনির সম্মুখে রাখিয়৷ 
ক্ুতাগ্ুলিপুটে অবস্থান করিয়াছিলেন ।৪ 

তৎকালে মুনি পত্বীর তাদৃশ অন্যায় আচরণ 
জানিতে পারিয়! ক্ুদ্ধচিত্তে পুত্রগণকে বলিলেন-__ 
হে পুত্রগণ ! তোমরা এই পাশীয়সীকে হত্যা কর। 

পরস্ত পুত্রগণ তাহার আদেশ পালন করিলেন না। « 



খৌঁড়শ; অধ্যায়ঃ ] পীক্াগবাস ১৬৯৩ 

রাহ! সঞ্ষোদিতঃ পিক্রা ভ্রাত্ন্ মাত্রা সহাবধীৎ। যেহজ্জুনন্য সুতা রাজন্ প্মরস্তঃ স্বপিতুর্বধম্টা 
প্রভাবজ্ঞে। মুনেহ,সম্যক্ সমাধেস্তপলশ্চ লঃ ॥৬ রামবীর্য্যপরাভূ্তা লেভিরে শর্্মন কচি ৯ 

বরেণ চ্ছন্দয়ামাস প্রীতঃ সত্যবতীম্তঃ | একদাশ্রমতো রাষে সভ্রাতত্রি বনং গতে। 
বত্রে হতানাং রামোহপি জীবিতঞ্চান্মতিং বধে ॥৭  বৈরং সিষাধয়িষবো! লব্দচ্ছিদ্র! উপাগমন্ 0১০ 

উত্তস্থুস্তে কুশলিনে! নিদ্রাপায় ইবাগ্জসা | ৃষ্টা গল্যাগার অলীনমাবেশিতধিয়ং মুনিম্। 

পিতুবিদ্ধাংস্তপোবী্য্যং রামশ্চক্রে হুহ্ৃদ্বধমূ ॥৮ ভগবত্যুত্তমঃক্লোকে জন্মুস্তে পাপনিশ্চয়াঃ ৪৯১ 

সুনেঃ জমদপ্পেঃ যঃ সমাধিঃ তপশ্চ ভয়োঃ সম্যক শ্রভাবং 

জানাভি ইতি সঃ রামঃ পিত্র! সঞ্চোদিতঃ আজগ্তঃ মাত্রা 
সহ ভ্রান্তূন্ অবধীৎ ৬ 

ততঃ শ্লীতঃ সন্ সভ্যবতীনুতঃ জমদগ্রিঃ তং রামং বরেণ 
চ্ছলায়ামাস বরং বৃণীঘ ইতি চোদয়ামাল | তদা রাষঃ পি 
মৃভানাং ভ্রাত্রাদীনাং পুনর্জীবনং তথা আত্মবধে তেষাম্ অস্থতিং 
চ বব্রে॥ণ 

ভতঃ তে ভ্রাতরঃ নিদ্রান্তে ইব অঞ্জসা অনায়াপেন 
কুশলিনঃ পুনঃ জীবস্তঃ লম্তঃ উত্তস্ুং | এবং পিতৃঃ তপোবী্ধ্যং 
বিষান্ জানন রাস: সহৃদাং বধং চক্রে (৮ 

পাপ পপ, এ 

পরশুরাম পিতা জমদগিমুনির সমাধি ও তপন্তার 
প্রভাব বিশেষভাবে জানিতেন বলিয় পিতার আদেশ 

পাইয়া তিনি মাতা এবং ভ্রাততগণকে বধ 
করিয়াছিলেন । ৬ 

ইহাতে জমদগ্রি জন্তষ্ট হইয়া পরশুরামকে 
ইচ্ছানুরূপ বর গ্রহণের কথা বলিলে পরশুরাম নিহত 

ব্যক্তিগণের পুনজীবন এবং এই হত্যাকাণ্ড বিষয়ে 
তাহাদের বিস্মৃতি এই দুইটি বর প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন। ৭ 

অনস্তর বরের প্রভাবে নিহত ব্যক্তিগণ নিদ্রাভঙ্গে 

জাগ্রত ব্যক্তিগণের ম্যায় সত্বর গাত্রোখান 

করিলেন। বস্ততঃ পরশুরাম পিতার তপঃপ্রভাব 
বিশেষক়্পে জানিতেন বলিয়াই তাহার আদেশে 

নিধিচায়ে নুষ্ৃদ্গণকে বধ করিয়াছিলেন ।৮ 

হে রাজন! অজ্ছুনিন্ত যে সুভাঃ রামবীর্ষেণ পন্ধাতৃভাঃ, 
তে ম্বপিতুঃ বধং রামকতং প্মরস্তঃ কচিদপি শর্শ হুখং ন 
লেভিরে ॥৯ 

একদা! সত্রাতরি ভ্রাতৃভিঃ সহিভে রামে আশ্রমতঃ বনং 
গতে সতি ল্কছিদ্রাঃ (লব্বং ছিত্রং জাষদঘ্িবধাৰসরং ষৈঃ ভে) 
বৈরং লিযাধয়িষবঃ তদাশ্রমম্ উপাগমন্ ॥১* 

পাপে জমদগ্রিহননে এব নিশ্চন্ঃ যেষাং ভে ভত্র 

অগ্ন্যাগারে হোমগৃছে আসীনম্ উত্তমঃক্পোকে ভগবতি আবেশিত- 

ধিয়ম্ (আবেশিতা! স্থিরীকৃতা ধীঃ যেন তং) মুনিং ৃষ্টা তং 
জন্ম হভবস্তঃ॥১১ 

হে মহারাজ ! কার্তবীধ্যার্জনের যে এক সহজ্র 

পুত্র ছিল, তাহারা পরশুরামের বীধ্যে পরাজিত 
পিতার বধবৃত্তান্ত স্মরণ করিতে করিতে কোখাও 

সুখশাস্তিলাভে সমর্থ হইল না।৯ 

একদ] ভ্রাতৃগণের সহিত পরশুরাম আশ্রম 

হইতে বনে গমন করিলে কার্তবীধ্যার্জনের পুত্রগণ 
সুযোগ পাইয়া শক্রতামাধনের ইচ্ছায় জমদস্ির 

আশ্রমে উপস্থিত হইল 1১০ 

ততকালে জমদগ্সি মুনি ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি 

চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া অগ্রিশ্বালায় উপবিষ্ট ছিলেন, 
এ অবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া পাপকর্মে 

কৃতনিশ্য় সেই অর্জুনপুত্রগণ তাহাকে হত্যা 
করিয়াছিল ।২১১ রারির়ারা 



৯8৯৪ র্যযশাঃ [ নবস;, ক্ষ; 

যাচ্যমানাঃ কৃপণয়া রামমাত্রাতিদারুণাঃ। £খরোধামর্যার্তিশোকবেগবিমোহিতাঃখ, 
প্রস্থ শির উত্ৃত্য নিন্যুস্তে ক্ষত্রবন্ধবঃ ॥১২ রা ধন্য ত্যক্াম্মান্ ্বগ্গতো ভবান্॥১৫ 

রেণুক! ছুঃংখশোকার্তা নিক্ত্যাত্বানমাত্সনা | বিলপ্যৈবং পিতুর্দেছং নিধায় জাতৃযু স্বয়ম্। 
রাম রামেতি তাতেতি বিচুক্রোশোচ্চকৈঃ সতী ॥১৩ প্রগৃহ পরশুং বামঃ ক্ষত্রান্তায় মনো দধে ॥১৬ 

তছুপশ্রত্য দূরস্থা হা রামেত্যার্ভব স্বনমূ। গত্বা মাহিক্মতীং রাষো! ব্রন্মত্ববিহতশ্রিয়মূ 
ত্বরয়াশ্রমমাসাছা দদৃতডঃ পিতরং হুতম্ ॥১৪ 

তদ! চ কৃপপয়! দীনয়া রামষাত্রা! রেণুকয়া যাচ্যষানাঃ 

'অপি দারুণাঃ ক্রুর-স্বভাবাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ ক্ষাত্র-ধর্ম-শৃন্ঠাঃ 

তে অর্জ,ন-পু্রাঃ প্রসহা বলাৎ তন্ত শিরঃ উৎকৃত্য হিন্বা 

নি্থ্যঃ স্বপুত্রং নীতবস্তঃ ॥১২ 

ছুঃখ-শোকার্া অতএব আত্মনা আত্মানং নি্বস্তী তাড়র়্তী 

সতী রেণুকা, হে রাম! হেরাম! হেতাত! এছি! শীঘ্রম্ 
আগচ্ছ! ইতি এবম্ উচ্চকৈঃ বিচুক্রোশ জুহাৰ ॥১৩ 

তন্তাঃ ছা রাষতি আর্ভবৎ শবনম আর্তনাদং দুরশ্থঃ রাষঃ 

উপশ্রুত্য ত্বরয়া আশ্রমম্ আপাগ্চ হতং পিতরং দদর্শ ॥১৪ 

তদ! হুঃখ-রোষামর্যার্তি-শোকবেগ-বিধোহিভাঃ ( হঃখং 

অনময়ে পরশুরামের জননী অতিকাতরভাবে 

পতির প্রাণরক্ষার প্রার্থনা জানাইলেও অতি দারুণ 

সেই নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়গণ বলপূর্বক মুনির মস্তক ছেদন 

করিয়া লইয়। গিয়াছিল 1১২ 

অনন্তর পতিব্রহা রেণুকা ছুঃখশোকে পীড়িত 

হইয়া নিজ হস্তদ্বারা বক্ষ-ম্থছলে আঘাত করিতে 

করিতে__হা রাম, হা রাম, হা বৎস--এই বলিয়া 

উচ্চস্বরে ক্রন্নন করিতে লাগিলেন ।১৩ 

জমদঞ্সির পুত্রগণ দূর হইতে__হা রাম, হা রাম__ 

এইরূপ আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া সত্ব আশ্রমে 

আসিয়া পিতাকে নিহত অবস্থায় দেখিতে 

পাইলেন 1১৪ 

তেষাং স শীর্ষভী রাজন্ মধ্যে চক্রে মহাগিরিম্ ॥১৭ 

সস্তাপ:, রোষঃ ক্রোধঃ, অনর্ষঃ অপরাধসহিষুতা। আর্তিঃ দৈস্তং, 
শোঁকঃ ভাবিচিস্তা ভেষাং বেগেন বিজোহিতাঃ ) বতৃব হা! ভাত! 

হে সাধো! হে ধর্দিষ্ঠ! অন্মান্ ত্যত্তবা ভবান্ ম্বঃ স্বর্গ 
গতঃ ॥১৫ 

এবং বিলপা রক্ষার্থ২ পিতুঃ দেহং ভ্রাতৃযু নিধায় 

স্বয়ং পরশুং প্রগৃহা রামঃ ক্ষত্রাস্তায় ক্ষত্রিয়-কুল-বিনাশায় মনঃ 

দধে সংকল্পং রুতবান্ ॥১৬ 

ছে রাজন! ততঃ সঃ রামঃ ব্রহ্মন্রবিহিতশ্রিরং (ব্রহ্কৈঃ 

নিষিত্বভুতৈঃ বিহতা শ্রীঃ যন্তা£ভাং ) মাহিম্মীং পুক্নীং গন্বা 
তন্মধ্যে ভেষাং ক্ষত্রিয়াণাং শীর্ষভিঃ ছিনৈঃ শিরোদ্ধিঃ 

ষহাগিরিং চক্রে ॥১৭ 

তকালে তাহারা ছুঃখ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, 

কাতরতা ও শোকবেগে বিমোহিত হইয়া-_হা 

পিতঃ ! হা সাধো! হা ধামিকপ্রবর! আপনি 

আমাদিগকে ছাড়িয়া স্বর্গে চঙগিয়া গেলেন, এইরূপ 

বিলাপ করিয়াছিলেন। অনস্তর রাম পিতার দেহ 
ভ্রাতুগণের নিকট রাখিয়া কুঠার হস্তে লইয়া ক্ষতরিয়- 

গণের সংহারের জন্য কৃতসম্কল হইলেন ।১৫-১৬ 

হে মহারাজ! অনস্তর রাম ব্রক্মধাতিগণের 
পাপে নষ্শ্রী মাহিত্ঘতী পুরীতে গমন করিয়া 

কার্বীধধ্যার্জুনের পুত্রগণের ছিন্ন মত্তকরাশিদ্ধার়া 

সেখানে একটি বৃহৎ পর্বত রচনা করিলেন ।১৭ 



খোড়শ: অধ্যায়ঃ ] জীবদ্ভাকগবতগ ১৮ 

তরুন নদীং বোবা মপাতরাবহাম। অন্যেত্যোহবাস্তরদিশঃ কষ্টাপায় চ মধ্যতঃ 1 
হেতুং কৃত্বা৷ পিতৃবধং জত্রেহমঙ্গলকারিণি 0১৮ আর্ধ্যাবর্তমুপন্ষ্ট্রে সদশ্যেত্যস্ততঃ পরম্ 4২২ 

ভ্রিঃসগুকুত্বঃ পৃথিবীং কত্ব! নিঃক্ষব্রিয়াং প্রস্ভুঃ | ততশ্চাবভূথস্বান-বিধুতাশেষকিবিষঃ। 
সযস্তপঞ্চকে চক্রে শোণিতোদান্ হুদান্ নব ॥১৯ 

পিতুঃ কায়েন সন্ধায় শির আধায় বহিষি। 
সর্ববদেবময়ং দেবমাত্মানমযজল্মখৈঃ ॥২০ 

দদে প্রাচীং দিশং হোত্রে ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দিশম্ 

সরস্ত্যাং মহানদ্যাং রেজে ব্যব্ভ্র ইবাংশুমান্ ২৩ 

স্বদেহং জমদর্রিস্ত লব্ধ সংজ্ঞানলক্ষণম্ । 
ধাষীণাং মগ্ডলে সোহভূ্ সপ্তমে! রামপুজিতঃ ॥২৪ 

জামদগ্ন্যোহপি ভগবান্ রামঃ কমললোচনঃ। 

অধ্বর্ধ্যবে প্রতীচীং বৈ উদগান্রে উত্তরাং দিশম্ 1২১ আগামিন্যস্তরে রাজন্ বর্তয়িষ্যতি বৈ বৃহ ॥২৫ 

অব্রঙ্গণ্যানাং ভয়াবহ।ং ঘোরাং ভয়ঙ্করীং নদীং তেষাং 
রক্তেন চক্রে। ক্ষতে অঙঙ্গলকারিণি সভি পিতৃবধং হেতুং 

নিঙগিতং কৃত্া প্রূঃ ভগবান্ রাষঃ ত্রিঃ-সন্তকতঃ একবিংশতি- 
বারং পৃথিবীং নিঃক্ষত্রিয়াং কৃত্বা সমস্তপঞ্চকাখ্যে দেশে 

শোণিতোদান্ নব হুদান্ চক্রে ইতি ছয়োরম্বয়ঃ। ততঃ পিতুঃ 

শিরঃ আদায় আনীয় বছিষি যজ্ঞে তন্ত পিতুঃ কায়েন লহ সন্ধায় 
সংযোজ্য মখৈঃ যজৈঃ সর্বদেবষম্ আত্মানং সর্বাস্তর্্যাহিণং 
দেবং বিষুম অযজৎ আরাখিতবান্। দা হোত্রে প্রাচীং দিশং। 
অধবর্ধ্যবে প্রদ্ভীতীং দিশং, তথা উদগাতে উত্তরাং দিশং রামঃ 
দরদ 1১৮-২১ 

এইরূপ তিনি তাহাদের রক্দ্বারা ব্রাহ্মণ- 
বিদ্বেষিগণের ভয়জনক এক ঘোরতর নদীর স্যি 
করিয়াছিলেন। অনস্তর ক্ষত্রিয়গণ অন্যায়কারী 

হইলে রাম পিতার বধকেই নিমিত্ত করিয়া পৃথিবীকে 
একবিংশতিবার নিঃক্ষরিয়া করিয়া স্যমস্তপঞ্চক ক্ষেত্রে 

তাহাদ্দের রক্তজলে পরিপূর্ণ নয়টি হুদ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন ।১৮-১৯ 

অনস্তর তিনি পিতার ছিন্নমস্তক দেহের সহিত 
যুক্ত করিয়া এবং এ দেহ কুশের উপর রাখিয়! 
স্জ্রসনূহদ্বারা সর্বপেবতাময় আত্মার অর্চনা 
ররিয়াছিলেন।২০ 

তিনি যজ্ঞান্তে হোতাকে পুর্বদিক্, ত্রহ্মাকে 

দক্ষিণ দিক্, অধ্বর্চুকে পশ্চিম দিক, উদগাতাকে 

অন্ঠেভ্যঃ অবাস্তরদিশ2, কথপায় হধ্যদাম, উপজষ্টে 
আর্ধ্যাবর্তং, তখা সদস্তেভাঃ ততঃ পরং স্থানং দল 7২২ 

ততঃ সরন্বত্যাম্ অবভূথ-ন্ানেন বিধৃভাশেষপাতকঃ সন্ 

ব্যঘঃ জলদনিম্ঘক্তঃ অংশুষান্ ক্র্ধ্যঃ ইব রেজে 1২৩ 
জমদমিঃ তু সংজ্ঞান-লক্ষণং (সংজ্ঞানং শ্বতিঃ চৈভন্তং 

তদেব লক্ষণং চিহ্ছং বহ্ত ভথাতৃভং) ম্বদেহং লব্ধ রাষেখ 

পৃজিতঃ সন্ খবীণাং জণুলে সপ্তধিমণ্ডলে একতমঃ খধিঃ 
অভৃৎ 1২৪ 

হে রাজন্! জাঙদ্ন্যঃ জসদগ্রিপুত্রঃ কষলোচনঃ রাষঃ 
অপি আগামিনি অন্তরে নন্তরে বৃহৎ বধ বেদ বর্তরিযা তি ॥২০ 

উত্তর দিক্, অপর ধত্বিক সকলকে কোপণসমুহ, 
কশ্যপকে এসকল দিকের মধ্যভাগ, উপজ্রষ্টাকে 
আর্ধাবর্ত এবং সাস্তগণকে অবশিষ্ট ভূমিভাগ দান 
করিয়াছিলেন ।২১-২২ 

ইহার পর তিনি সরস্বতী নদীতে বজ্জদমাপ্রি- 
কালীন স্রানাচরণদ্বারা পাপনিমুক্ত ৃধ্যের গ্যায় 
বিরাজ করিয়াছিলেন ।২৩ 

অনন্তর রামকর্তৃক পুজিত জমদগ্ি স্মৃতিযুক্ত নিজ 
দেহ লাভ করিয়া সপ্তধিমণ্ডলে সপ্তম খ্ষষি 
হইয়াছিলেন।২৪ 

হে মহারাজ! জমদগ্নিতনয় কমললোচন ভঙগবান্ 
রামও আগামী মন্বস্তরে  বেদপ্রবর্তক নতবিগাণে 
অন্যতম হইবেন ।২৫ 



১৯৯৬ নার্ধ্যশাজ [নবধ খন 

আন্তেহদ্যাপি মহেন্্রাদ্রো গ্যাস্তদণ্ডঃ প্রশান্তধীঃ।  বিশ্বামিত্রস্ত চৈবাসন্ পুত্রা একশতং নৃপ । 
উপগীয়মানচরিতঃ সিদ্ধগন্ধর্ববচারণৈঃ॥২৬ মধ্যমন্তর মধুচ্ছন্দা মধুচ্ছন্দস এব তে 1২৯ 

এবং ভৃগুষু বিশ্বাত্মা! ভগবান্ হবিবীশ্বরঃ | পুত্রং কৃত্বা শুনঃশেফং দেবরাতং চ ভার্গবম্। 
অবতীর্ধ্য পরং ভারং ভূবোহহন্ বনুষো নৃপান্॥২' অজীগর্তং স্ুতানাহ জ্যেষ্ঠ এষ প্রকল্পযতাম্ ॥৩০ 

গাধেরভূম্মহাতেজ্াঃ সমিদ্ধ ইব পাবকঃ। যো বৈ হরিশ্চন্দ্রমখে বিক্রীতঃ পুরুষঃ পশুঃ। 
তপস৷ ক্ষাত্রমুৎহ্জ্য যে। লেভে ব্রহ্মবর্্চপম্ ॥২৮ 

মহেজ্্রাত্রো ষহেন্ত্র-পর্ব্তে সিদ্ধ-গন্ধরর্-চারণৈঃ উপগীয়ষানং 
চরিতং যত সঃ হন্তদওঃ [নত্তঃ ত্যক্তঃ দওঃ ক্ষত্রবধাদিরূপঃ 

দেন সঃ) বতঃ প্রশাস্তধীঃ (প্রশান্তা ক্রোধাদিরহিভ। ধীঃ যন 

সঃ) রাষঃ অগ্ভাপি আন্তে 1২৬ 

এবম্ উক্তপ্রকারেণ বিশ্বাত্ম। ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ ভূগুষু কৃত্বা ম্বপুক্রতয়া অজীকত্য হে পুজ্রাঃ! 
ভূগুবংশে অবতীর্য্য ভূবঃ পরম উতৎকটং ভারং ভারভূভান্ 

বৃপান্ বছশঃ অহন ॥২৭ 

গাধেঃ সকাশাৎ সঙ্গিদ্ধঃ প্রদীপ্তঃ পাবকঃ ইব মহাতেজাঃ 
বিশ্বাহিতরঃ অভূত্ যঃ বিশ্বানিত্রঃ তপসা হেতুতৃত্েন ক্ষান্রং 
ক্ষত্রিয়জাতিম্ উৎস্্য ত্য্ত ব্রহ্বর্চসং ব্রদ্মধিতাং প্রাপ 1২৮ 

ছেনৃপ! বিশ্বাঙ্গিত্রন্তাপি একশতং পুক্রাঃ আসন্ বভৃবুঃ 

সেই পরশুরাম হিংসা পরিহারপূর্বক প্রশাস্তচিত্ত 
হইয়া এখনও মহেজ্জ পরতে অবস্থান করিতেছেন 
এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণগণ তাহার চরিত কীর্তন 

করেন।২৬ 

এইরূপে ভগবান্ বিশ্বাত্মা শ্রীহরি ভূগুবংশে 
অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর মহাভারম্বরূপ ক্ষত্রিয়গণকে 

বহুবার সংহাঁর করিয়াছিলেন |২৭ 

মহারাজ গাধি হইতে জ্ঞলস্ত অগ্নির ম্যায় মহা- 

তেজন্বী বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন, যে বিশ্বামিত্র 

তপন্তাদ্বার! ক্ষত্রিয়ত্ব পরিহারপুর্ক ব্রহ্মতেক্ধ অর্থাৎ 

স্্রাঙ্গণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ।২৮ 

স্তত্বা দেবান্ প্রজেশাদান্ মুযুচে পাশবন্ধনাত ॥৩১ 

তত্র মধ্যমঃ এব মধুচ্ছন্দাঃ অধুচ্ছনানামকঃ আলী) ভৎ 
সন্ধাৎ তে অন্ঠে অপি আাতরঃ সধুচ্ছদাসঃ এব উচ্যস্তে 1২৯ 

বিশ্বাফিত্রঃ ভার্গবাৎ ভূগুবংশোৎপন্নম অজীগর্তম 'অজী- 
গর্ত সুতং শুনঃশেফং দেবরাতম্ আঅপরনামৰিশিষ্টং পুক্রং 

এষ শুনংশেফঃ 

জ্যেষ্ঠ: ইতি যুক্মাভিঃ প্রকল্যতাং জ্যেঠভ্রাতৃত্বেনাঙগীক্রিয়ভাম্ ॥৩* 

যঃ শুনঃশেফঃ বৈ প্রসিদ্ধঃ হরিশ্ন্দ্ন্ত খে নিষিত্ে 

পিতৃভ্যাং (ন্গেহং বিহায়) বিক্রীতঃ পুরুষঃ পণ্তঃ হরিশ্চন্দ্র- 
পুজেণ রোছিতেন আনীতঃ যজ্ঞযুপে ৰদ্ধঃ বিশ্বামিত্রং শরণং 
গতঃ তদা ( তছুপদিষ্টমন্ত্রেণ) প্রজেশাদীন্ স্তত্বা পাশবন্ধনাৎ 
মুমুচে অমুচ্যত 1৩১ 

হে মহারাজ ! বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র ছিলেন, 

তন্মধ্যে মধ্যম পুত্রের নাম মধুচ্ছন্দ এবং এই হেতু 
তাহাদের সকলকেই মধুচ্ছন্দস্ বল। হয় ।২৯ 

বিশ্বামিত্র অজীগের পুত্র 'ভূগুবংশীয় “দেবরাত' 

এই অপরনামধারী শুনঃশেফকে পুত্ররূপে গ্রহণ 
করিয়া নিজ পুত্রগণকে বলিলেন_তোমরা ইহাকে 
জ্যেষ্ঠরূপে গণ্য করিবে 1৩০ 

হরিশ্ন্দ্ের যজ্ঞকালে পুত্র শুনঃশেফকে 
পুরুষপশুরূপে হরিশ্চন্রের নিকট বিক্রয় করিলে 
তিনি প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতগণের স্ততি করিয়া 
পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।৩১ 



যোড়শঃ অধ্যায়ঃ ] 

যে! রাতে! দেবযজনে দেবৈর্গাধিযু তাপলঃ। 

দেবরাত ইতি খ্যাতঃ শুনঃশেফঃ স ভার্গবঃ ॥৩২ 

যে মধুচ্ছন্দসো জ্যেষ্ঠাঃ কুশলং মেনিরে ন তু । 

অশপত তাম্মুনিঃ তুদ্ধো শ্রেচ্ছা ভবত ভুর্জনাঃ ॥৩৩ 

স হোবাচ মধুচ্ছন্দাঃ সার্ধ পঞ্চাশতা ততঃ। 

যন্নো ভরান্ সংজানীতে তন্মিংস্তিষ্ঠামহে বয়ম্ (৩৪ 

যঃ এবং দেবযজনে খরুণযজ্ঞে দেবৈঃ রাভঃ জীবন এব 
বিমুক্তঃ, অতএব গাধিষু গাধিবংশেধু দেবরাতঃ ইতি খ্যাতঃ 
প্রসিধঃ ভাপসঃ তপোনিষ্ঠঃ সঃ. এব ভার্গবঃ শুনঃশেফঃ 1৩২ 

যে মধুচ্ছনাসঃ তেষু জ্যেষ্ঠাঃ পর্চাশৎ, তে তত পিত্রা 
উক্তং (ঙ্গোষ্ঠ এষ প্রকল্পতামিতি ) শুনঃশেফল্ত জোঠত্ং 
কুশলং ভদ্রং ন মেনিরে নালীরুতবস্তঃ | অতশ্চ কুদ্ধঃ মুনিঃ 

বিশ্বাহির: তান্ 'হে হজ্জ নাঃ! শ্লেচ্ছাঃ ভবত' ইতি অশপৎ ॥৩৩ 

পঞ্চাশতা কনিষ্েঃ সার্ধং 

অনস্তরং পিতরম্ উবাচ যথা--ভবান্ পিতা নঃ 

পুত্রান বৎ শুনঃশেফস্ত জোষ্ট্বা্গীকরণং 

সঃ মধ্যম: সধুচ্ছন্দাঃ ততঃ 

শ্মান্ 
সংজানীতে 

পি শীীপিশস্পীসপপিসীপপপাপাাপ্পীপাপদসপাট আব ৬০ সপ পস্পস 

তাপস শুনঃশেফ ভূগুবংশীয় হইলেও হরিশ্চন্দের 

দেবযজ্জে দেবগণকর্তক “রাত, অর্থাৎ প্রদত্ত 

হইয়াছিলেন (অর্থাৎ দেবগণ তাহার জীবন রক্ষা 
করিয়াছিলেন) বলিয়া গাধিবংশীয়গণের মধ্যে 

'দেবরাত' নামে প্রসিদ্ধ হন ।৩২ 

সা ৯ পাস পপ সপ উপ ও 

মধুচ্ছন্দস্গণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ উনপঞ্চাশজন অজী- 
গতের জ্যেষ্ঠ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না, 
এইহেতু পিতা বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ 
দিলেন হে হুর্জনগণ, তোমরা শ্নেচ্ছ হও ।৩৩ 

তখন মধুচ্ছণ্নীঃ কনিষ্ঠ পঞ্চাশ ভ্রাতার সহিত 
বলিলেন--হে পিতঃ! আপনি আমাদের জ্যোষ্ঠত 
বা কনিষ্টত্ব যাহা মনে করেন, আমরা তাহাই 

২১৩ 

শ্ীমদ্ভাগবতম্ ১৬৯৭ 

জ্যে্ঠং মন্্রুশং চত্ুত্ত্ামস্ধে বয়ং সম হি। 
বিশ্বামিত্রঃ স্ৃতানাহ বীরবস্তো ভবিষ্ব | : 
যে মানং মেহনুগৃহ্ন্তো বীরবস্তমকর্ত মায্ ॥৩৫ 

এষ বঃ কুশিক! বীরো! দেবরাতস্তমন্থিত | 
অন্যে চাষ্টক-হারীত-জয়-ক্রতুমদাদয়ঃ ॥৩৬ 

আজ্ঞাপয়তি, তশ্মিন '্মাদেশে বয়ং ভিষ্ঠামছে 1৩৪ 

এবম্ উক্ত তে সম্ূশং দেবরাতং জ্যেষ্ঠং চক্রুঃ বথা 
বয়ং সর্ব ত্বাং অন্বঞ্চঃ স্ম হি অন্ুগন্তারঃ প্ম। তব কনিষ্ঠাঃ 
ভবাম। ততঃ প্রসন্নঃ বিশ্বানিত্রঃ ভান্ সুতান আহ বতঃ যে 

যুয়ং মে মানং পুজ্যত্বম্ অনুগৃহ্স্তঃ অনুবর্তমানাঃ সম্তঃ অন্য 
জ্যেষ্টত্বাঙ্গীকারেপ মাং বীরবস্তং পুত্রেবস্তম অকর্ত কৃতবস্ত:, অতঃ 

যুয়ং বীরবস্তঃ পুত্রবস্তঃ ভবিষ্যথ ॥৩৫ 

হে কুশিকাঃ! এষঃ দেবরাতঃ বঃ যুক্মদীয়ঃ কৌশিকঃ 

এব ষতঃ বীরঃ মংপুত্রঃ, অতঃ তম্ এনম্ অস্থিত অন্গচ্ছত | 

ততঃ অন্টে) চষ্টকাদ: তন্ত বিশ্বামিত্রস্ত পুত্রাঃ আপন্ ॥৩৬ 
পিসি শি শেপ শী 

মান্তা করিব।৩৪ 

অনস্ভর তাহার মন্ত্দ্রত্টী শুনঃশেফকে--হে 

আর্ধ! আমরা আপনার অন্থগামী* এইরূপ বলিয়া 

জোষ্ঠরূপে গ্রহণ করিলেন। তখন বিশ্বীমিত্র পুত্র- 
গণকে বলিলেন_-তোমর৷ যাহার! আমার পুজশীয়ন্ব 
স্বীকার করিয়া অর্থাৎ আমি পুজনীয় বলিয়া 
আমার আদেশ রক্ষা করিয়া আমাকে যথাথই 
পুত্রবান্ করিয়াছ, সেই তোমরা (আমার বরে) 
পুত্রবান্ হইবে ।৩৫ 

(তিনি আরও বলিলেন) হে কুশিকগণ ! এই 
দেবরাত আমার পুত্র হইল, তোমর! ইহার অন্গামী 
হইবে । হে মহারাজ ! বিশ্বীমিত্রের অষ্টক, হারীত 
জয় ও ক্রতুমান্ প্রভৃতি আরও অনেক পুত্র ছিল ।৩৬ 



১৯৮ 

এবং কৌশিকগোত্রং তু বিশ্বামিস্ত্রৈঃ পৃথথিধম্ 
প্রবরাস্তরমাপন্নং তদ্ধি চৈবং প্রকল্পিতম্ ॥৩৭ 

(একে শপ্তাঃ একে অনুগৃহীতাঃ অন্যঃ তু পুত্রত্েন স্বীরুৃতঃ 

কৌশিক-গোত্রং পৃথকৃৰিধং 
যল্মাৎ দেবরাত- 

ইতি) এবং বিশ্বাধিত্রৈঃ 

জাতং, তৎ চ প্রবরাস্তরম আপন্নং, হি 

ণর্য্যশান্ [ নবম: ক্ষদ্ধঃ 

ইতি শ্্রীমস্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহুংস্তাং 
সংহিতায়াং বৈয়াসিফ্যাং নবমক্কন্ধে 

যোড়শোহধ্যায় ॥১৬ 

জোন্ঠতেন তত প্রবরাস্তরং প্রকল্িতম্ ॥৩৭ 

ইতি নবমে স্বন্ধে শ্রীথগেন্ত্রনাথ-শস্সিরতাস্বয়ে ফোড়শোহধ্যায়ঃ। 

বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ উনপঞ্চাশ ূ কৌশিক শ্োত্র নানাপ্রকার এবং অন্থপ্রবর প্রাপ্ত 
জন অভিশপ্ত, কনিষ্ঠ পঞ্চাশ জন পিতার অনুগ্রহপ্রান্ত হইয়াছে । বস্ততঃ দেবরাতের জ্যেষ্ঠত্বহেতুই এবপ 

এবং অপরের পুত্র দেবরাত পুত্ররূপে স্বীকৃত। এইরূপে | হইয়াছে ।৩৭ 

জ্বীমন্মহষিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংমী সংহিতা! শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবম-স্থদ্ধে 
শ্ীশটীন্দ্রচন্দ্রষট্তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত 

যোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । 

সপ্তদশঃ অধ্যায়! । 

| ক্ষত্রবৃদ্ধরজি-রস্তানেনলাং বংশবর্ণনমূ 

শ্রীশুক উবাচ 
যঃ পুরূরবসঃ পুত্র আয়ুস্তম্তাতবন্ স্থতাঃ | 
নহুষঃ ক্ষত্রবৃদ্ধশ্চ রজী রম্তশ্চ বী্যবান্ ॥১ 
অনেন! ইতি রাজেন্দ্র শৃণু ক্ষত্রবুধোহম্বয়মূ। 
স্ত্রবৃদ্ধন্ৃতস্যাসন্ হৃহোত্রস্থাত্মজান্ত্রয়ঃ ॥২ 

অআসন্স্তঃ 
শ্রীগুকঃ উধাচ। ঘঃ পুরুরবসঃ পুত্রঃ আযুঃ, তশ্ত নহুষঃ, 

ক্ত্রবৃদ্ধঃ, রী, লম্তঃ, বীর্ধ্যবান্ অনেনা চ ইতি পঞ্চস্ুতাঃ 
অভবন্।।১ 

হেরাজেন্্র! অত্র ভাব ক্ত্রবুধোহময়ং শৃণু। ক্ষত্রবৃদ্ধস্ত 

যঃ মৃতঃ সুহোত্রঃ, তশ্য ত্রয়ঃ আত্মজাঃ আলন্॥২ 

তে বথ! কাহ্যঃ, কুশঃ, গৃৎসমদঃ ইতি । গৃৎ্সমদাৎ 

সপ্তদশ অধ্যায়। 
[ ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি, রস্ত ও অনেনার বংশ বর্ণন। ] 

শ্রীশুকদেব বলিলেন__হে মহারাজ ! পুরূরবাঁর 
আয়ুনামক যে পুত্র ছিলেন, তাহার পাঁচটি পুত্র 
হয়। তাহাদের নাম নহুষ, কষত্রবুদ্ধ। রজি, রম্ত ও 

কাশ্যঃ কুশে। গৃৎসমদ ইতি গৃঁঙসমদাদভূশ | 
শুনকঃ শৌনকো ঘস্য বহন চপ্রবরো মুশিঃ ॥৩ 

কাশ্থাস্য কাশিস্তৎপুত্রো! রাষ্ট্রো দীর্ঘতমঃ পিতা | 
ধন্বস্তরিদীর্ঘভমপ আয়ুর্বেদ প্রবর্তকঃ | 
যজ্ভভূগ বাস্থদেবাংশঃ স্মৃতমাত্রাতিনাশনঃ ॥8 

অবন্থ হও 

শুনকঃ, যন্ত শুনকম্ত বহব্চেষু প্রবরঃ শেষ্ঃ মুনিঃ মননশীল£ 
শৌনকঃ পুত্রঃ অভূৎ ॥৩ 

কাশ্যন্ত পুত্রঃ কাশিঃ,, তন্ত পুক্রঃ রাষ্ট্রঃ. সঃ চ দীর্ঘতমসঃ 

পিভা, দীর্ঘতঙসঃ পুত্রঃ ধন্স্তরিঃ) যঃ বাস্দেবাংশঃ আযুর্বেদ- 

প্রবর্তকঃ তথা যজ্ঞভুকৃ যজ্ঞভাগভোক্ত। ; স্মৃতঙ্গাত্রঃ এব 

আভিনাশন£ (আন্ভিং রোগপীড়াং নাশয়তি ইতি )॥9 

শশী ২ 

বীর্যবান্ অনেনা। সম্প্রতি ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশ শ্রবণ কর। 
ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র স্থুহোত্র, তাহার তিন পুত্র-_কাশ্ঠ, 
কুশ ও গৃত্সমদ্। গৃৎসমদের পুত্র শুনক, শুনকের 
পুত্র ধগবেদজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ শৌনক খষি।১-৩ 

কাশ্যের পুত্র কাশি, তাহার পুত্র রাষ্ট্র তাহার 



সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ ] ভ্রীমদ্ভাগবতমূ ১৬৯৯ 

তৎপুঞ্রঃ কেতৃমানম্য জজ্ঞে তীমরথস্ততঃ | অলর্কাৎ সম্ততিস্তম্মাৎ হুনীখোহথ হুকেতনঃ। 
দিবোদাসে। ছ্যুমাংস্তম্মাৎ প্রতর্দন ইতি স্মৃতঃ ॥৫  ধর্মকেতুঃ সুতস্তন্মাৎ সত্যকেতুরজায়ত &৮ 

ধষ্টকেতু স্থৃতস্ত্মাৎ স্থকুমারঃ ক্ষিতীশ্বরঃ। 
স এব শক্রজিদ্ বস খতধ্বজ ইতীরিতঃ | বীতিহোত্রোহস্য ভর্গোহতো ভার্গভূমিরভূম্প ॥৯ 

তথা কুবলয়াশ্থেতি প্রোক্তোহলর্কাদয়স্ততঃ ॥৬ ইতীমে কাশয়ো ভূপাঃ কষত্রবৃদ্ধান্যায়িনঃ | 
রম্তস্ রভসঃ পুত্র গম্ভীরশ্চাক্রিয়ন্ততঃ ॥১০ 

ষষ্টিং বর্ষনহস্রাণি ষষ্টিং বর্ষশতানি চ। তস্য ক্ষেত্রে ভ্র্গা জজ্ঞে শৃণু বংশমনেনসঃ। 

নালরকাদপরে। রাজন্ মেদিনীং বুভূজে যুবা ॥৭ গুদ্স্ততঃ শুচিস্তন্মাচ্চিত্রকুধর্মলারথিঃ ॥১১ 

তশ্ত পুত্রঃ কেতুমান্) অস্ত পুত্রঃ ভীমরথঃ) তত 

ভীমরথাৎ দিবোদাসঃ, শ্মাৎ ঘ্যান জাতঃ ; সঃ এব প্রত্দিনঃ 

স্বতঃ। হে বস! সঃ এব শক্রুজিৎ খাতধবজঃ ইতি ঈরিতঃ 

কধিতঃ। তথা কুবলয়াশ্ঃ ইতি অপি সঃ এব প্রোক্তঃ। 
তন্তঃ ছুযুষতঃ অলকাদয়ঃ জজ্ঞিরে ॥৫-৬ 

ষটুসহত্রাধিকযষ্টিপহত্রবর্যাণি অলর্কঃ'এব রাজা সন্ জেদিনীং 

ভূমিং বুডুজে; অলর্কাৎ অপরঃ তু ন তথা কৃতবান্॥” 

অলর্কাৎ সন্ততিঃ নাম পুক্রঃ, তশ্মাৎ নুনীথঃ, তন্ত 

স্ুকেতনঃ, তণ্মাৎ ধন্মকেতৃঃ) ঘহতঃ সভকেতুঃ 

অজায়ত ॥৮ 

পুত্র দীর্ঘতম! এবং দীর্ঘতমার পুত্র আযুবেদের প্রবর্তক 

ধন্বস্তরি। ইনি ভগবান্ বান্ুদেবের অংশজাত এবং 

যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হন। ইহার স্মরণমাত্রেই সকল 

রোগের উপশম হয় 18 

ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্, তাহার পুত্র ভীমরথ, 

ভাহার পুত্র দ্রিবোদাস, ষ্ঠাহার পুত্র ছ্যমান্ ইনি 

প্রতর্দন নামে প্রসিদ্ধ ।৫ 

এই প্রতর্দনই শক্রজিৎ১ বৎস, খতধ্বজ এবং 

কুবলয়াশ্ব এই সকল নামেও কথিত হন। তীহার 

অলর্ক প্রভৃতি অনেক পুত্র হইয়াছিল ।৬ 

হে মহারাজ! এই অলর্কব্যতীত অন্য কোন 

রাজা অক্ষু্ধ যৌবনের অধিকারী বষ্টিসহত্র বর্ষ ও 

ষষ্টিশত বর্ধ (অর্থাৎ ছয় বষ্টি হাজার বৎসর) পৃথিবীতে 

রাজত্ব ভোগ করেন নাই ।৭ 

লা পট কপ স্পা পাপা এগ 

ছে নৃপ! গন্য ধৃষ্টকেতৃঃ, তশ্মাৎ সুকুমারঃ নাম ক্ষিভীশ্বরঃ 
তূমিপঃ জাতঃ। সুকুমারাৎ বীতিহোত্রঃ, তস্ত পুত্রঃ ভর্গঃ়। 

ততঃ ভর্গাৎ ভার্গভূষিঃ"নাম পুক্রঃ অভূৎ ৯ 

ইতি ইজ উক্তাঃ কাশয়ঃ কাশিবংশজাঃ নৃপাঃ ক্ষত্রবৃদত্ত 
অন্বয়িনঃ ( অন্বযম্ অরস্তে যাস্তি ইতি )। অতো রম্তস্ত রভসঃ 
গম্ভীরঃ চ দ্বৌ পুত্রৌ জাভোৌ।। গম্ভীরন্ত চ অক্রিম্ঃ পুতো 
জাতঃ 1১০ 

তন্ত ক্ষেত্রে ব্রহ্ম ব্রন্ধকুলং জজ । আবুপুত্রন্ত 'অনেনসঃ 

বংশং শু তভঃ অনেনসঃ শুদ্ধ: ভম্মাৎ ধর্শসারথিঃ 

চিত্রকুঃ 1১১ 
সভা ০ শাম 8 পীর ০ পাশা 5 জপ জাপা. 

অলর্কের পুত্র সম্ততি, তাহার পুত্র সুনীথ, 
তাহার পুত্র সুকেতন, তাহার পুত্র ধর্মকেতু' তাহার 

পুত্র সত্যকেতু ।৮ 

সত্যকেতুর পুত্র ধৃষ্টকেতু, তাহার পুত্র রাজা 
। স্বুকুমার, তাহার পুত্র বীতিহোত্র, তাহার পুত্র ভর্গ 
এবং তাহার পুত্র ভার্গভূমি।৯ 

হে মহারাজ! এই সকল রাজা সকলেই 
কাশির পুত্র-পৌত্রাদিরপে উৎপক্ন এবং মকলেই 
ক্ত্রবৃদ্ধের বংশগত। রম্ভের পুত্র রভস, তাহার পুত্র 
গম্ভীর এবং গম্ভীরের পুত্র অক্রিয় ।১০ 

অক্রিয়ের সন্তান ক্রহ্মজ্জ হওয়ায় তাহার আর 

ব্শবিস্তৃতি ঘটে নাই। হে মহারাজ! অনেনার 

বংশ শ্রবণ করুন। অনেনার পুত্র শুদ্ধ, তাহার 
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ততঃ শাস্তরজা৷ জজ্জে কৃতকৃত্যঃ স আত্মবান্। 

রজেঃ পঞ্চশতান্যাসন্ পুত্রাণামমিতৌজসাম্ ॥১২ 

দেবৈরত্যথিতো দৈত্যান্ হত্েন্ায়াদদাদ্ দিবম্। 
ইন্্স্তন্মৈ পুনর্দত্থা গৃহীত্বা৷ চরণৌ রজেঃ | 
আত্মানমর্পয়ামাস প্রহ্রাদাগ্রিশহ্কিতঃ ॥১৩ 

পিতযুপরতে পুক্র। যাচমানায় নে দদুঃ | 
ত্রিবিষটপং মহেন্দ্রায় যজ্ভভাগান্ সযাদছুঃ ॥১৪ 

ততঃ চিত্রকোঃ কৃতম্ অনুঠিতং কত্যং মুক্তিলাধনং যেন 
তথাভূতঃ সর্বকর্তব্যশৃন্তঃ খআত্মবান্ শান্তরজা জজ্ঞে। অথ 

আয়ু*পুত্রসন্ত রজেঃ অমিভৌজসাং মহাবল-পরাক্রম-যুক্তানাং 
পুত্রাণাং পঞ্চশতানি আসন্ ॥১২ 

সঃ চ রজিঃ দেবৈঃ অভ্যধিতঃ প্রাথিতঃ সন্ দৈগ্যান্ 
হত্বা চৈ হতান্ দিবং র্গং পুনঃ ইন্্া় অদদাতৎ। ইন্্ঃ 
তু প্রহাদাদিভ্যঃ অরিভ্যঃ শঙ্কিত; ভীতঃ এব দিবং হশ্মৈ 
জয়ে দ্বা তন্ত চরণ গৃহীত্বা আত্মানম্ অর্পয়াষাস (শ্বরক্ষাভারং 
ত্সিন্ নিহিতবান্)। শিতরি রজৌ উপরতে মৃতে লতি 

১০৯ সস ৬ পপি ৯৮ পপ ৬০ সই 

পুত্র শুচি এবং তাহার পুত চিত্রকু ধর্মসারথি ।১১ 

চিত্রকুর পুত্র শাস্তরজাঃ, (গোরক্ষপুর গ্রন্থে 
শাস্তরয় ) ইনি কর্মমার্গ হইতে নিবৃত্ত, জিতেক্দিয় 
ও জ্ঞানী হওয়াঁয় তাহার বংশবিস্তৃতি হয় নাই। 
রজির অতুলনীয় পরাক্রমশালী পাঁচশত পুত্র 

ছিলেন।১২ 

এক সময়ে মহারাজ রজি দেবতাগণের প্রার্থনায় 

দৈত্যগণকে সংহার করিয়া ইন্দ্রকে ব্ব্গরাজ্য প্রদান 
করিলে ইন্দ্র রজির পদ্নযুগল ধারণপূর্বক তাহারই 
হস্তে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়া প্রহলাদ প্রভৃতি শত্রু- 

গণের ভয়ে তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া- 
ছিলেন ।১৩ 

রজি পরলোক গমন করিলে ইজ্জ্র ভাহাঁর 

আখ্যশান্ত্র [ নবমঃ ক্ষ: 

গুরুণা হুয়মানেহগ্পৌ বঙ্গভিৎ তনয়ান্ রজেঃ। 

অবধীদ্ ভ্রংশিতান্ মার্গান্ন কশ্চিদবশেষিতঃ ॥১৫ 

কুশাৎ প্রতিঃ ক্ষাত্ররদ্ধাৎ সপ্তয়স্তৎ্হথতো জয়ই | 

ততঃ কৃতঃ কৃতস্তাপি জজ্ঞে হ্য্যবলো নৃপঃ। 

সহদেবস্ততো হীনে! জয়সেনস্ত ততস্থৃতঃ ॥১৬ 

তশ। পুক্রাঃ ফাচম।নায় মহেন্দ্রায় ত্রিপিষ্টপং স্বর্গং নে ন দদুঃ) 

কিঞ্চ যজ্ঞভাগান্ অপি সন্গাদছুঃ গৃহীতবস্তঃ। অথ গুরুণা 
বৃহস্পতিনা! তেষাং মছিভ্রংশায় অভিচার-বিধিনা অগ্রৌ৷ হয়মানে 

সতি নার্গাৎ ইন্ত্রাধিপত্যান্কুল-বুদ্ধিরূপাৎ ভ্রংশিতান্ রজে 

পুজান্ সর্ব্বান্ এব বলভিৎ ইন্ত্রঃ অবধীৎ। কশ্চিৎ এক অপি 
নন অবশেবিতঃ। ক্ষাত্রবৃদ্াং কুশাৎ প্রতিঃ পুত্রঃ 

জাতভঃ। গন্য সগ্তয়ঃ;) তশ্ত জয়ো নাষ পুত্রো জাতঃ। 

তন্ত কৃতঃ, তন্ত হ্র্য/বলং ; তন্ত সহদেবঃ, ভত্ত হীনঃ) তন 

জয়সেনঃ ॥১৩-১৬ 
৮ শশীশীশাশাাশি টি শী পিটিসি সপ পা টি তন স্পা স্পপী শপিপপিজথ ল ৯২ স্পা পাস পাপ পা পা 

পুত্রগণের নিকট সগরাজ্য প্রার্থন। করিলেও তাহারা 

ইন্দ্রকে তাহা ন! দিয়া স্বর্গের অধিপতিরূপে যজ্ঞভাগ 

গ্রহণ করিতেছিলেন।১৪ 

অনস্তর দেবগুরু বৃহস্পতি রজির পুত্রগণের 

সদ্বুদ্ধি নাশের জন্য অগ্নিতে আভিচারিক হোম 

করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা সম্মার্গ হইতে 

বিচ্যুত হন এবং দেবরাজ ইন্দ্র ততকালে তাহাদিগকে 

বধ করিলে একজনও অবশিষ্ট রহিলেন না ।১৫ 

হে মহারাজ ! ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র কুশ, তাহার 

পুত্র প্রতি, তাহার পুত্র সঞ্জয়, তাহার পুত্র 

জয়, তাহার পুত্র কৃত, তাহার পুত্র রাজ 

হর্যবল, তাহার পুত্র সহদেব, তাহার পুক্ত 

হীন, তাহার পুত্র জয়সেন, তাহার পুত্র সংক্কৃতি 
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সংকৃতিস্তস্য চ জয়ঃ কত্রধন্্ী মহারথঃ। 

কষত্রবৃদ্ধান্বয়া ভূপ!ঃ ইমে শৃ্খখ নাহুষান্॥১৭ 

তস্ত সংকতিঃ, তন্ত জয়ঃ, ভ্হ/ ক্ষত্রধন্মা ইতি ইষে 

ক্ষত্রবৃদ্ধাঘবরাঃ তূপাঃ আসন্। অথ নাহষান্ শু 1১৬১৭ 
৯০০৩ ইরা ্ ্ া্াপ্ __।  স  স স্প সপ পঠপ, স পস্পাএ--া ও্াএ+ ৮৬৯০৩ 

এবং সংকৃতির পুত্র ক্ষত্রধর্মনিঠ মহারথ জয়। এই 

সকল রাজা সকলেই ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশজাঁত। হে 

ভ্ীমহ্তাগবতম্ ১৭০১ 

ইতি শ্রীমস্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং 
₹হিতায়াং বৈয়াসিক্যাং' নবমস্কন্ধে 

সপ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ |১৭ 

ইতি নবমে স্বন্ধে শ্রীথগেক্জনাথশাস্ত্ি-কভাম্বয়ে সঞ্ুদশোহ্ধ্যারঃ ॥ 

মহারাজ | সম্প্রতি নকুষের সম্তানগণের কথা! 

শ্রবণ করুন।১৭ 

শ্বীমন্মহযিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংনী সংহিত। আ্ীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবমস্থন্ধে 
পণ্ডিত প্রবর-শ্রীশচীন্দ্রন্দ্রষট্তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত 

সপ্তদশ অধ্যায় সমাণ্ত। 

অফাদশঃ অধ্যায়ঃ 
[ যযাতিচরিতকথনম্ | ] 

প্রীশুক উবাচ। 

যতির্ধযাতিঃ সংযাতিরায়তিবিয়তিঃ কৃতিঃ। 
ষড়িমে ননুষস্তাসমিক্ক্রিয়াণীব দেহিন2 ॥১ 

শ্রীণুকঃ উবাচ। দেহিনঃ ( বশবর্তিত্বাৎ কাধ্যসাধকানি ) 
ইঞ্জ্িয়াণি ইব নভ্ষন্ত বতিঃ, যষাতি£ সংযাতিঃ, আয্মতিঃ, 
বিয়ভিঃ, কৃতিঃ ইতি ইমে ষট্ ৰশবর্তিনঃ পুত্রাঃ আলন্।১ 

ষত্র রাজ্যাদিভোগে প্রবি্ঃ পুরুষঃ আত্মানং পরমাত্মানং 

অফীদশ অধ্যায় । 
[ যযাতি চরিত কথন। ] 

১কদেব বলিলেন-_ হে মহারাজ ! দেহধারী 

পুরুষের ছয় ইন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাঁসিকা, জিহবা 
ত্বক ও মনঃ) তুল্য রাজা নহছষের যতি, যযাতি, 
সংযাতি, আয়তি, বিয়্তি ও কৃতিনামক ছয়টি পুত্র 

রাজ্যং নৈচ্ছদ্ যতিঃ পিত্রা দত্তং তণ্পরিণামবি | 

যত্র প্রবিষ্ঃ পুরুষ আত্মানং নাববুধ্যতে ॥২ 

বহন 
চ ন অববুধ্তভে, তত তশ্ত বাজ্যন্ত পরিণাঁমং নরফাি- 

ছুঃখহেতুত্বং বেত্তি ইতি পরিণাহবিৎ যতিঃ জ্যে্ঠঃ পুত্রঃ শিল্ঞ। 
ন্হষেণ দত্ধম অপি রাজ্যং ন এচ্ছৎ ॥২ 

হয় 1১ 

রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে অর্থাৎ রাজ হইলে 
পুরুষের আত্মজ্ঞান লুপ্ত হয় বলিয়া, পিতা নহুষ 
রাজ্য দান করিলেও উহ্বার অনর্থকারিতা বুঝিতে 

পারিয়া যতি রাজ্যভার গ্রহণ করিতে 

হইলেন না।২ 



১৭০২ 

পিতরি ভ্রংশিতে স্থানাদিন্দ্াণ্য! ধর্ষণাদ্ দ্বিজেঃ | 

প্রাপিতেহজগরত্বং বৈ ষযাতিরতবমপঃ ॥৩ 

চত্মাদিশঘ্ দিক্ষু ভাতুন্ ভাতা যবীয়সঃ। 

কৃতদারো জুগোপোবাং কাব্যস্ত বৃষপর্বণঃ ॥৪ 

পাজোবাচ। 

্রহ্মধির্ভগবান্ কাব্য ক্ষত্রবন্ধুশ্চ নাহুষঃ | 

রাজন্যবিপ্রয়োঃ কম্মাদ্ বিবাহঃ প্রাতিলৌমিকঃ ॥৫ 

ইন্জাণ্যাঃ শচ্যাঃ ধর্ষপাৎ ভোগাভিলাষ-দোষাৎ দ্বিজৈঃ 
অগন্তািভিঃ পিভরি নহুষে শ্থানাৎ শ্বর্গাগধিকারাৎ ভ্রংশিতে 
তথ! অজগরত্বং প্রাপিতে পতি যযাতিঃ এব নৃপঃ অভবৎ ॥৩ 

সঃ ভ্রাভা যযাতিঃ যবীয়সঃ কনিষ্ঠান্ চতুরঃ ভ্রাভুন্ 

সংবাতি-প্রতৃতীন্ চতন্যু দিক্ষু আদিশৎ পালনার্থং নিধুক্তবান্। 

স্বয়ং তু কাব্য্ত শুক্রহ্ত বৃষপর্ধণঃ দানবন্ত চ কন্াভ্যাং 
কুতদারঃ সন্ উবর্বাং পৃর্ধীং ছুগোপ পালয়ামাস ॥৪ 

রাজা পরীক্ষিৎ উবাচ। ভগবান্ কাব্য: শুক্রাচাধ্যঃ ব্রঙ্মধিঃ 
ভথ! নাহুষঃ যযাতিঃ ক্ষত্রবন্ধুঃ ক্ষত্রিয়বরঃ ; অতঃ তয়োঃ 

রাজন্য-বিপ্রয়োঃ গ্রাভিলৌমিকঃ (ত্রাহ্গণকন্তায়াঃ ক্ষত্রিয়েণ সহ 

স্বর্গরাজ্যপ্রাপ্ত নহুষ শচীদেবীর প্রতি ধৃষ্টোচিত 

ব্যবহার করায় অগস্ত্যপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ তাহাকে 

্বর্গচ্যুত এবং অজগরত্ব লাভ করাইলে যযাঁতি 

রাজ। হইয়াছিলেন ।৩ 

যযাঁতি কনিষ্ঠ চারি ত্রাতাকে চারিদিকে 

শাসন কার্ধে আদেশ করিয়া স্বয়ং শুক্রাচার্ষ্য ও 

বৃষপর্বার কনা দেবযানী ও শগরিষ্ঠটাকে বিবাহ 

করিয়। পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন ।8 

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন_হে ব্রহ্ধন! ভগবান্ 

শুক্রাচাধ্য ব্রক্ষধি আর যযাঁতি ক্ষত্রিয় এ অবস্থায় 

ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের এই প্রতিলোম বিবাহ কি কারণে 

াধ্যশান্ত 

স্্রীশুক উবাচ। 

একদা দানবেন্্রন্ শমিষ্ঠা নাম কন্যকা | 

নখীসহত্রসংযুক্ত। গুরুপুত্র্যা' চ ভামিনী ॥৬ 

দেবযান্যা পুরোগ্যানে পুষ্পিতদ্রুমসন্কুলে । 

ব্যচর কলগীতালিনলিশীপুলিনেহবল! ॥৭ 

তা জল!শয়মাসাদ্য কন্যাঃ কমললোচনাঃ। 

তীরে ন্যস্য ভুকুলানি বিজন? সিঞ্চতীমিথঃ ॥৮ 

বিপরীত্ত্বাৎ) বিৰাহঃ কম্মাৎ অভূৎ ॥৫ 

শ্রীশুকঃ উবা১। দানবেক্দ্রন্ত বুষপর্বণঃ কন্ত! অবলা 

ভামিনী শর্দিষ্টা নাষ কন্যকা একদা সখীসহম্-সংযক্তা তথা 

গুরুপুত্র)া দেবধান্তা চ সংদুক্তা সতী পুম্পিতৈঃ দ্রমৈঃ সম্কুলে 

ব্যাপ্তে, কলম্ অব্যক্তং মধুরং গীতং যেষাং ভে অলয়ঃ 

তৃঙ্গাঃ যেযু ভানি নলিনী-পুলিনানি যম্মিন পুরোগ্ঠানে 

ব্যচরৎ ॥৬-৭ 

তাঃ শর্ষিষ্টাদয়ঃ কমল-লোচনাঃ কন্তা জলাঁশয়ম্ আসাগ্ 
প্রাপ্য তীরে দুকুলানি হ্থান্ত নিধায় তশ্মিন প্রবিগ্ত মিথ: 

সিঞ্চতীঃ সিঞন্ত্যঃ বিজ, বিহারং চক্তুঃ ॥৮ 

হইয়াছিল 11৫ 

শ্রীশুকদেব বলিলেন_হে মহারাজ! এক 

সময়ে দানবরাঁজ বৃষপবার কন্তা সহঅ সখীদ্বারা 

পরিবৃত! হইয়া গুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর 

সহিত পুম্পশোভাযুক্ত বৃক্ষরাঁজিসঙ্কুল পুরোছ্ঠানে 

ভ্রমরগুগ্তনমুখর পদ্ম-পুষ্প-শোভিত সরোবরের তীরে 

বিচরণ করিতেছিলেন ।৬-৭ 

তত্কালে কমলনয়না সেই কন্তাগণ সরোবরের 

তীরে যাইয়া সেখানে নিজ নিজ পরিহিত বস্ত্র 

রাখিয়া জলে অবতর্ণপূর্ক পরস্পর জলসিঞ্চন 

করিয়া বিহার করিয়াছিলেন ।৮ 

| নবমঃ স্বস্ধঃ 



অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ ] জ্ীমদ্ভাগবতম্ ১৭০৩ 

বীক্ষ্য ব্রজ্তং গিরিশং সহ দেব্যা বৃষস্থিতমৃ। যৈরিদং তপসা স্থহটং মুখং পুংসঃ পরস্থ যে। 
সহসোতীর্য্য বাসাংসি পর্্যধুক্রীড়িতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৯ ধার্য্যতে যৈরিহ জ্যোতিঃ শিবঃ পশ্থাঃ প্রদশিতঃ ॥১২ 

শমিষ্ঠা জানতী বাসে গুরুপুত্র্যাঃ সমব্যয়ু। যান্ বন্দস্ক্যপতিষ্ঠন্তে লোকনাথাঃ স্ুরেশ্বরাঃ। 
স্বীয়ং মত্ব! প্রকুপিতা৷ দেবযানীদমব্রবী ॥১০ ভগবানপি বিশ্বাত্ম। পাবনঃ শ্রীনিকেতনঃ ॥১৩ 

অহো৷ নিবীক্ষ্যতামস্থা! দাস্তাঃ কর্ম হাসাম্প্রতমূ। 

অন্মদ্ধার্ধ্যং ধূতবতী শুনীব হবিরধ্বরে ॥১১ 

তদা দেব্যা উময়া সহ বুষে ননীশ্বরে স্থিতং ব্রজস্তং গিরিশং 

বীক্ষ্য দৃষ্টা ত্রীড়িতাঃ সত্যঃ স্তিয়ঃ সহসা আশু উত্তী্ধ্য তীরে 
উত্থায় বাসাংসি পর্য্যধুঃ ধৃতবত্যঃ1৯ 

তা শর্ষিষ্ঠা অজানতী গুরুপুত্রযাঃ দেব্যান্তাঃ বাসঃ 

স্বীয়ং মত্বা সহ্গব্যয়ৎ পধ্যধাৎ। ভতঃ দেবযানী শর্দিষ্ট 

পরিধৃতং বাসঃ স্বীয়ং শ্বকীয়ং মত্বা প্রকুপিভা সভী ইদং 
বক্ষ্যমাণম্ অব্রবীতৎ ॥১০ 

অহো অস্যাঃ দাগাঃ অসাং্রাতম্ অযুক্তং কম্ম নিরীক্ষ্যভাম্) 

যৎ অন্বদ্ধার্য্যং বাসঃ তদ্ৃতবত্তী। যথা অধবরে হবিঃ গ্রহীতুম্ 

অনর্হ। শুনীব ॥১১ 

ষৈঃ ব্রঙ্গাদিভিঃ প্রঙ্জাপতিভিঃ ব্রাঙ্গণৈঃ ইদং বিশ্বং তপস! 
তপোবলেন স্থষ্টম) যে চ ব্রাহ্গণাঃ পরস্ত পুইপঃ ভগবভঃ 
মুখং শ্রেষ্ঠাঃ এব; ইহ সংসারে যৈঃ ব্রাহ্গণৈঃ জ্যোতি: 

এরূপ সময় ভগবান্ শঙ্করকে পাৰতীর সহিত 

বুষে আরোহণ করিয়া নিকটস্থিত পথে যাইতে 

দেখিয়া কন্যাগণ লজ্জাবশতঃ ,সত্বর তীরে আসিয়া 

বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন 1৯ 

তৎকালে ব্যস্ততাবশতঃ শমিষ্ঠী না জানিয়া 

গুরুকন্যার বস্্রকেই নিজ বস্ত্র মনে করিয়া পরিধান 
করিলে দেবযানী ক্রুদ্ধ! হইয়া এরূপ বলিয়াছিলেন ।১০ 

অহো! তোমরা এই দ্বানীর অন্যায় কার্য 
লক্ষ্য কর। কুন্ুরী যেরূপ যজ্কের হবিঃ গ্রহণ 

করে, এই দাসীও সেরপ আমার পরিধেয় বস্ত্র 
পরিধান করিয়াছে ।১১ 

বয়ং তত্রাপি ভূগবঃ শিষ্যোহস্য! নঃ পিতাম্ুরঃ | 

অস্মদ্ধার্ধ্যং ধূতবতী শৃদ্দো বেদমিবাসতী ॥১৪ 

স্বয়ং প্রকাশরূপং পরং ব্রহ্ধ উপাশ্ততয়! হাদি ধার্যযতে, যৈঃ 
চ শিবঃ ক্ষেমকরঃ পন্থাঃ বৈদিকমার্গঃ প্রদশিতঃ প্রবর্তিতঃ 
ইতি (১২ 

যান্ ব্রাঙ্মণান্ সুরেশ্বরাঃ ইন্ত্রাদয়ঃ লোকনাথাঃ বনস্তি 
প্রণমস্তি, উপতিষ্স্তি স্বস্তি চ) কিং বছুনা, বিশ্বায্বা পাৰনঃ 

পবিত্রকারকঃ শ্রীনিকেতনঃ ভগবান্ বিষুঃ আপি যান্ 
প্রণমতি ॥১৩ 

তত্র তেু অপি ব্য়ং ত্বগৰঃ (যন্ত ভূগোঃ পাদভাড়নম্ 

অপি ভগবান্ সেহে ) তথংশীয়াঃ সর্ব-ব্রাহ্গণ-শ্রেষ্ঠাঃ | এবম্ 
অন্তাঃ পিতা অপি নঃ অন্মাকং শিষ্যঃ অস্ুন্থঃ এবম্ 

অন্ুরপুত্রীত্বাৎ অনভী ইয়ম্, শুদ্রঃ বেদম ইব অস্মন্ধাধ্যং 
বাসঃ ধূতবতী ॥১৪ 

ধাহারা তপস্তাদ্বারা এই জগতের স্প্টি করিয়াছেন, 
ধাহারা পরম পুরুষ বিষ্ণুর মুখস্বরূপ, ধাহার! 

জ্যোতির্ময় ব্রহ্মতত্ব অবগত হন, ধাহারা মঙ্গলময় 

বেদমার্গের প্রদর্শক এবং লোকপালকগ্রেষ্ঠ দ্েবতাগণ 
এমন কি লোকপাবন বিশ্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরিও 

ধাহাদের বন্দনা করেন, সেই ব্রাহ্মণগণ সাধারণতই 
পূজ্য, তন্মধ্যে আমরা আবার ভৃগুবংশীয় বলিয়া 

বিশেষ সন্মানভাজন। এই দাসীর পিতা অসুর 
বৃষপর্বা আমাদের শিষ্য। এ অবস্থায় শুত্রের 

বেদধারণের হ্যায় এই অনতী আমাদের পরিধেয় 
বন্ত পরিধান করিয়াছে ।১২-১৪ 



১৭০৪ বার্ধযশান্ [ নবমঃ ক্ষন্ধঃ 

এবং শপস্তীং শঠিষ্ঠা গুরুপুত্রীমভাষত। তন্যাং গতায়াং স্বগৃহং যযাতিত্গিয়াং চরন্। 
রুষ৷ শ্বসস্ত্যরঙ্গীব ধধিত দষ্টদচ্ছদ! ॥১৫ প্রাপ্ত যদৃচ্ছয়া কূপে জলার্থী তাং দদর্শ হু ॥১৯ 

আত্মবৃত্মবিজ্ঞায় কখসে বহু ভিক্ষুকি। দত! স্বমুত্তরং বাসম্তস্তৈ রাজ! বিবাসমে। 

কিংন প্রতীক্ষসেহস্মাকং গৃহান্ বলিভূজো! যথ! ॥১৬ 

এবংবিধৈঃ স্বপরুষৈঃ ক্ষিপ্ত চার্য্যস্থতাং সতীমৃ। 

শমিষ্ঠা প্রাক্ষিপৎ কুপে বাস আদায় মন্য্ুনা ॥১৭ 

এবং শপস্তীং তিরস্থুর্বস্তীং গুরুপুত্রীং দেবধানীং দষ্টঃ দচ্ছদ 

অধরোঠ্ঠঃ ষয়া সা রুষা ক্রোধেন ধযিতা1 পাদ্াক্রাস্তা উরগী 
সপিণী ইব শ্বসস্তী সতী শব্ষিষ্ঠা অভাষত ॥১৫ 

হে ভিক্ষুকি! ত্বম্ আত্মবৃত্তম্ অবিজ্ঞায় অননুসদ্ধায় 
ঝ্ছথা কথসে আত্মানং শ্লাঘসে। যথা বপিভুজং বায়সাঃ 
শ্বানঃ বা] তথ] ত্বম অম্মাকং গৃহান্ জীবনার্থ, কিং ন 

প্রভীক্ষসে ?1১৬ 

এবংবিখৈঃ অন্তৈঃ আপি সুপরুষৈঃ বচোভিঃ সতভীং 

পুজ্্যাম আচাধ্যস্তাং দেবযানীং ক্ষিণ্ত(1। উপালভ্য মন্্যুনা 

ক্রোধেন তৎপরিহিতং বালঃ বন্ত্রম আদায় কৃপে তাং প্রাক্ষিপৎ 
পাতয়ামাস ॥১৭ 

অথ ভত্তাং শন্ষিষ্ঠায়াং স্বগৃহং প্রতি গভায়াং সভ্যাং 

গুরুকন্া দেবযানীর এরূপ তিরশ্বার বাক্য 

প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে শমিষ্ঠা ক্রোধভরে 
আহত] ভূজঙ্গীর ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ 

করিতে করিতে ওষ্ঠ দংশনপূর্বক দেবযানীকে 

এরপ বলিয়াছিল।১৫ 

হে ভিক্ষুকি | তুমি নিজের বৃত্তাস্ত না জানিয়াই 
বন্ছভাবে আত্মপ্রশংসা করিতেছ, পরম্ত তুমি কি 

কাকের ন্যায় আমাদের গৃহের প্রত্যাশা কর না ?1১৬ 

শমিষ্ঠা ক্রোধবশতঃ সতী দেবযানীকে এরূপ 
কর্কশ বাক্যে তিরস্কার করিয়া তাহার বস্ত্র 
কাড়িয়া লইয়া তাহাকে কূপের মধ্যে ফেলিয়া 
দিয়াছিলেন।১৭ 

গৃহীত্বা পাণিনা পাণিমুজ্জহার দয়াপরঃ ॥১৯ 

তং বীরমাহৌশনসী প্রেমনির্ভরয়। গির! । 

রাজবস্তয়া গৃহীতো মে পাণিঃ পরপুরঞজয়ঃ ২০ 
০ পে পপ শশা পপ | পচ দি পিপাসা | পক পা পাকাপাকি আর ৮ এ সপ 

মৃগয়াং চরন্ জলার্থী যযাতিঃ বাচ্ছা অকণ্মাৎ এব ভত্র 
প্রাপ্ত; সন্ কুপে তাং দেবষানীং নগ্লাং দদর্শ ॥১৮ 

দয়াপরঃ রাজা তণ্তৈ বিবাবসে দেবধান্তৈ শ্বম্ উত্তরীয়ং 
বাসঃ দত্বা পাণিনা তৎপাণিং গৃহীত্বা তাং কৃপাৎ উজ্জহার 

নিঃসারিতবান্ ॥১৯ 

তম্ আত্মানম্ উদ্ধৃতবস্তং বীরং যযাতিম্ ওশনসী কাব্যকন্তা 
দেবযানী প্পেম়া পূর্ণয়া গিরা আহ যথা-_হে রাজন! পরপুরঞ্জয় ! 

(পরেষাং শক্রণাং পুরাণি জয়ভীতি) হি যতঃ 

তে ত্য়া মম পাণিঃ গুহীতঃ তশ্মাৎ তয়া গৃহীভার়।ঃ 
মে মম হস্তগ্রাহকঃ ত্বত্তঃ অপরঃ পুরুবঃ মা ভূৎ। হে বীর। 

নৌ আবয়োঃ এষঃ ভর্ভূভা্যারূপঃ সম্বন্ধঃ টীশকৃতঃ এব, ন 

পৌকুষঃ,  পুকষসম্পাদিতঃ | যৎ যম্মাৎ : কুপ-মধতায়াঃ মঙ 
শা শ্পালাপ্গ স্পাশাশা শা ৮ পীশপীীশিশীতীট শনি 

অনস্তর শতিষঠা গৃহে চলিয়া গেলে রাঁজা যধাতি 

বনে মৃগয়া করিতে করিতে দৈবাৎ সেখানে উপস্থিত 
হইয়া জলের জন্যে কূপের নিকট আসিয়াই 
দেবযাঁনীকে দেখিতে পাইলেন ।১৮ 

তখন দয়ালু রাজা বিবস্ত্র দেবযানীকে 
পরিধানের জন্য নিজ উত্তরীয় বন্ত্রটি দান করিয় 
নিজ হস্তঘ্বারা তাহার হস্তধারণপূর্বক কুপ হইতে 
উদ্ধার করিলেন ।১৯ 

শুক্রকন্যা দেবযানী অনস্তর প্রেমপূর্ণ বাক্যে 
যযাঁতিকে বলিলেন_ হে শক্রপুরবিজয়ি মহারাজ ! 

আপনি আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।২ৎ 



অষ্টাদগঃ অধ্যায়ঃ ] 

হন্তগ্রাহোহপরো! ম! ভূদ্ গৃহীতায়ান্তয়া ছি মে। 
এষ ঈশকুতো বীর লম্বন্ধো নৌ ন পৌরুষঃ | 
যদিদং কুপমগ্রায়া' ভবতো৷ দর্শনং মম ॥২১ 

ন ব্রাহ্মণো মে ভবিতা হস্তগ্রাহো৷ মহাভূজ। 
কচস্তয বাহ্স্পত্যস্ত শাপাদ্ যমশপং পুরা ॥২২ 

যযাতিরনভিপ্রেতং দৈবোপন্ৃতমাত্বনঃ | 
মনস্ত্র তদ্গতং বুদ্ধ! 'প্রতিজগ্রাহ তদ্্বচঃ ॥২৩ 

ইদম্ অসম্ভাবিতং ভবতঃ দর্শনং জাতম্ ইতি ॥২০-২১ 

হে মহাতুজ |! হে মম হস্তগ্রাহঃ ভর্তা ব্রাহ্গণঃ ন ভবিতা 

ন ভবিষ্যতি। বাহ্ম্পভ্যস্ত বৃহম্পতি-সুতস্ত কচন্ত শাপাৎ 

যং কচম্ অহং পুর! প্রথ্ম্ অশপম্ ॥২২ 

তত: যধাতিঃ অনভিপ্রেতম অপি দৈবোপহৃতম্ ঈশ্বরেচ্ছয়া 
প্রাপিতং বুদ্ধা তথা তদ্গতং তশ্তাম আসক্তম আত্মনঃ হনঃ 

চবুদ্ধা (নচ অধশ্খে মদীয়ং মনঃ প্রবর্ততে ইতি নিশ্চিত্য ) 

তন্ত বচঃ জগ্রাহ (পিভা দাস্ততি চেৎ ষথা তহি ত্বাম্ 

অঙগীকরিষ্মামি ইত্যুক্তবান্) ॥২৩ 

বীরে রাজনি যষাতোৌ। গে সতি স] দেবষানী তত্র হতঃ 

অতএব আপনি আমাকে গ্রহণ করায় অপর 

কেহযেন আমার পাণিগ্রহণ না করে। আমি 

কৃপমগ্রা হইলে আপনি যে আমাকে দেখিতে 
পাইলেন__ইহা দৈবেরই ঘটনা- পরস্ত মনুয্যকৃ নহে, 
অতএব (আমাদের এই প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্র- 

নিষিদ্ধ হইলেও) এ সম্বন্ধ ঈশ্বরেরই কৃত, মানুষের 

নহে। হে মহাভূজ! আমি *পূর্বে যাহাকে শাপ 

দিয়াছিলাম, বৃহস্পতির পুত্র সেই কচের অভিশাপে 
কোন ব্রাঙ্গণ আমার পাণিগ্রহণ করিবেন না।২১-২২ 

এরূপ বিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া অনভিপ্রেত 

হইলেও রাজ! যযাতি ইহা! দৈবকরৃকি প্রাপিত 
বলিয়। মনে করিলেন। বিশেষতঃ তাহার আর্ধচিত্ত 

কখনও অধর্জমার্গে প্রবৃত্ত হয় না বলিয়া এস্থলে 

তিনি দেবধানীর প্রতি চিত্তের অনুরাগ উপলব্ধি 

২১৪ 

জীমদৃষ্চাগবতম্ ১৭৬৫ 

গতে রাজনি সা বীরে তত্র ম্ম রুদতী পিতুঃ। 

স্যবেদয়ত ততঃ সর্ব্বমুক্তং শমিষ্ঠয়! কৃতম্ 1২৪ 

দুর্মনা ভগবান্ কাব্যঃ পৌরোহিত্যং বিগর্য়ন। 
স্তবন্ বৃত্তিং চ কাপোতীং ছুহিত্র! স যযে পুরাণ 8২৫ 

বৃষপর্বা তমাজ্ঞায় প্রত্যনীকবিবক্ষিতম্। 

গুরুং প্রসাদয়ন্ যুদ্ধ পাদয়োঃ পতিতঃ পথি ॥২৬ 

রুদতী পিতুঃ সমীপম্ এত্য ততঃ শক্দিষ্টয়া কৃতং কুপ- 
প্রক্ষেপাদিকং তথ! উক্ত ভিক্ষুকীতার্দি সর্বং ভাবেদয়ৎ 
বিজ্ঞাপিতবভী 1২৪ 

তৎ শ্রত্বা বিবেকী ভগবান্ কাব্যঃ শুত্রঃ ছর্্ননাঃ ছুঃখিতচিত্তঃ 

সন্ পৌরোহিত্যং বিগর্হয়ন্ নিন্দন্ কাঁপোতীম্ উঞ্কবৃত্তিং স্তৰন্ 
দুহিতা সহ বৃষপর্বশঃ পুরাৎ বযৌ নিশ্চক্রাঙ্গ 1২৫ 

ততঃ বুষপর্বা প্রত)নীক-বিবক্ষিতং (প্রত্যনীকাঃ দেবা: 

বিবক্ষিতাঃ জয়ং প্রাপণীয়াঃ ইতি অভিপ্রেতং বস্ত তথাতৃভং ) 
তং গুরুম্ আক্ঞায় জ্ঞাত্বা পথি গচ্ছন্তং তং প্রসাদয়ন্ মৃক্ধা তশ্ত 
পাদয়োঃ পতিতঃ 1২৬ 

করিয়া (আর্চিত্তের সম্মতিরপ প্রমাণবলেই) 
দেবধানীর প্রস্তাববাক্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ।২৩ 

অনন্তর বীর যযাতি চলিয়া গেলে দেবযানী 

সেখানে রোদন করিতে করিতে পিতা শুক্রাচার্ষের 

নিকট শমিষ্ঠার কৃত সকল আচরণের কথা নিবেন 
করিলেন 1২৪ 

তখন শুক্রাচার্য মনঃক্ষুপ্ন হইয়া পৌরোহিতা- 
বৃত্তির নিন্দা এবং উঞ্নবৃত্তির প্রশংসা করিতে করিতে 
দৈত্যপুরী হইতে অন্যত্র যাত্রা করিয়াছিলেন ।২৫ 

তখন বৃষপধা বুঝিতে পারিলেন যে, শক্র 

দ্রেবতাগণের বিজয়সম্পারদনই সম্প্রতি গুরু 
শুক্রাচার্ধের অভিপ্রেত হইয়াছে, এ অবস্থায় তিনি 

তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য পথিমধ্যে অবনত- 

মস্তকে শুক্রাচার্ধের পদধুগলে পতিত হইলেন ।২৬ 



১৭৬৬ 

ক্ষণীর্ধমন্ুযর্ভগবান্ শিষ্যং ব্যাচষ্ট ভার্গবঃ | 
কামোহস্তাঃ ক্রিয়তাং বাজন্ নৈনাং ত্যক্ত,- 

মিহোতসছে ॥২৭ 
তথেত্যবস্থিতে প্রাহ দেবযানী মনোগতম্। 
পিত্রা! দত্ত! যতো যাস্তে সানুগা যাতু মামন্ু ॥২৮ 
স্বানাং ত সঙ্কটং বীক্ষ্য তদর্থস্য চ গৌরবমৃ। 
দেবযানী পর্য্যচরৎ স্ত্রীসহত্রেণ দাসবশু ॥২৯ 

ক্ষণার্থম্ এব জন্যঃ ক্রোধঃ যন্ত সঃ ভগবান বিবেকী 
স্র্থ;ঃ ভার্গবঃ কাব্যঃ শিক্ঠাং বৃষপর্ব্বাণং ব্যাচষ্ট অব্রবীৎ 
যথা হে রাজন! অন্তাঃ কন্ায়াঃ কাম; ক্রিয়তাম অন্যথা এনাং 
ত্যক্ত,ম্ উদাসীনাং কর্ত,ং ন উৎসহে ॥২৭ 

তধৈব অস্্ ইঘালীরৃত্য বৃষপর্বণি অবস্থিতে সতি 
দেবযানী স্বং মনোগভং প্রাহ যথা__পিত্রা দত্বা সতী অহং ষত্তঃ 
ষত্র বান্ডে গিষ্যামি, তত্র ইয়ং শর্মিা সামুগা স্বসথীসহিতা মাম্ 
অনুযাতু মদ্দান্তং কর্ত,ম্ অন্বগচ্ছতু ॥২৮ 

ততঃ পিত্রা বৃষপর্বণা দেবষান্যৈ দত্ত সানুগ! শখিষ্ঠা তদা 
স্বানাং পিত্রার্দীনাং তৎ সঙ্কটং বীক্ষ্য তদর্থন্ত তথা দেবযানী- 
সম্মাননাৎ চ ভেষাম্ অর্থভ্ত কাধ্যন্ত গৌরবং বীক্ষ্য 
স্্রীসহত্রেণ সহ দালীবৎ দেবধানীং পর্য্যচরৎ॥২৯ 

তগবান্ শুক্রাচার্ষের ক্রোধ অর্ধক্ষণমাত্র স্থায়ী 
হওয়ায় অনস্তর তিনি শিষ্য বৃষপর্বাকে বলিলেন 

--হে রাজন! আমি আমার কন্তাকে ত্যাগ 

করিতে পারি না, অতএব তুমি ইহার অভিলাষ 
পূরণ কর।২৭ 

বৃষপর্বা তাহা স্বীকার করিলে দেবযানী নিজের 
মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন আমি 

পিতৃকর্তৃক প্রদত্ত হইয়া যেখানে যাইব, শসিষ্ঠাও 
নিজ সহচরীগণের সহিত তথায় আমার অন্ুগমন 

করিবে ।২৮ 

শুক্রাচার্য চলিয়া গেলে নিজেদের সঙ্কট, আর 

তিনি থাকিলে নিজেদের গুরুতর কায”সিদ্ি 

বিবেচন! করিয়া পিতা বুষপর্ব সহচরীগণের সহিত 

র্যশাজ [ নবম: স্ত্ধঃ 

নাহুষায় স্থৃতাং দত্ত! সহ শগিঠয়োশনা | 
তমাহ বাঁজছৃষিষ্টামধাস্তয়পে ন কহিচিৎ ॥৩০ 

বিলোকোীশনসীং রাজছ্ু্মিষ্ঠা সপ্রজাং কচি । 

তমেৰ বত্রে রহস্গি সখ্যাঃ পতিমুতৌ৷ সতী ॥৩১ 

রাজপুত্র্যাধিতোহপত্যে ধর্মং চাবেক্ষ্য ধর্মবি। 
্মপ্থক্রবচঃ কালে দিষ্টমেবাভ্যপগ্যত ॥৩২ 

হে রাজন! ততশ্চ উশনাঃ শুক্রঃ শমিষ্ঠ়া সহ সুভাং 
দেবযানীং নাহুষায় যযাতয়ে দত্বা তল্লে শয্যায়াং শশিষ্ঠাং 
কছিচিৎ অপি ন অধাঃ নোপগচ্ছেঃ ইতি তং যযাতিম্ 
আহ ॥৩০ 

ভতঃ হে রাজন্! কদাচিৎ শঙিষ্ঠা ওশনসীং দেবযানীং 
সপ্রজাং পুত্রবতীং বিলোক্া শ্বয়ন্ অপি খাতৌ সতী সখ্যাঃ 

দেবযান্যাঃ পতি ভত যযাতিম্ এব বত্রে ( অপত্যার্থং 

প্রাথিভবতী ) ॥৩১ 

এবম্ অপত্যে অপভ্যার্থং রাজপুন্া। শমিঠয়া অধিভঃ 
প্রাধিতঃ ধন্মবিৎ যযাতি: ধন্মম অবেক্ষ্য ( অপত্যার্থম ধতুকালে 
প্রার্থ়মানায়াঃ কামপুরণং ধর্ঃ এব ইতি বিচাধ্য ) ভৃুবচঃ 
স্মরন অপি কালে খতুকালে দিষ্টং দৈবপ্রীপিতং ভতসঙমম্ 

শগসিষ্টাকে দেবযানীর হস্তে অর্গণ করিলে শমিষ্ঠা 
সহআঅসখ্যক সহচরীর সহিত স্বয়ং দাসীর ন্যায় 

দ্বেবযানীর পরিচধ্যা করিতে লাগিলেন ।২৯ 

ভগবান্ শুক্রাঁচার্য শমি্ঠার সহিত নিজ কন্যাকে 
যযাঁতির নিকট সম্প্রদান করিয়া বলিলেন--হে 

রাজন! তুমি কখনও শগ্সিষ্ঠাকে নিজ শয্যায় স্থান 
দিতে পারিবে না ।৩০ 

হে মহারাজ! কিছুকাল পরে শসিষ্ঠা 
দেবযানীকে পুন্রবতী দেখিয়া! নিজ খতুকালে সখীর 
পতি যযাঁতিকেই পুত্রোৎপাদনের জন্য নিজনে 
প্রার্থনা জানাইলেন ।৩১ 

দৈত্যরাজকন্যা শমিষ্ঠা সম্ভতানোৎপাদনের জন্য 
প্রার্থনা করিলে শুক্রাচাযের নিষেধ বাক্য স্মরণ 



অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ ] জীমদূভাগবতম্ ১৭০৭ 

যছুং চ তুর্বস্থং চৈব দেবযানী ব্যজায়ত। শুক্রন্তমাহ কুপিতঃ স্ত্রীকামানৃতপুরুষ | 
ভর চানুং চ পুরু চ শমিষ্ঠা বার্ষপর্বনী ॥৩৩ ত্বাং জরা বিশতাং মন্দ বিরূপকরণী নৃশাম্ ॥৩৬ 

যযাতিরুবাচ। গর্ভসম্ভবমাস্থর্ধ্যা ভর্্বিজ্ঞায় মানিনী | 
ধ্যাত অতৃপ্তোহন্ম্যদ্য কামানাং ত্রহ্মন্ ছুহিতরি স্ম তে। দেবযানী পিতুর্গেহং যযো ক্রোধবিযুচ্ছিতা৷ ॥৩৪ 

প্রিয়ামন্ুগতঃ কামী বচোভিরুপমন্ত্রয়ন্। 
ন প্রসাদয়িতুং শেকে পাদসংবাহনাদিভিঃ 1৩৫ 

অভ্যপদ্যত প্রাপ ॥৩২ 

যছুং তুর্বন্থং চ যৌ পুত্র দেবযানী বাজায়ত সুযুবে। 
তথ! বার্ষপর্বণী শমিঠা ক্রহাম্ অন্ুং পুর চ ইতি ত্রীন্ 

সৃতান্ ব্যঙ্জায়ত ॥৩৩ 

মানিনী দেবযানী ভণ্ড সকাশাৎ অক্ষ্যাঃ অনুরকণ্ায়াঃ 

শগিষ্ঠায়াঃ গভসস্ভবং বিজ্ঞায় ক্রোধেন বিমৃচ্ছিতা সতী পিতুঃ 
শুক্রস্ত গেহং যযৌ ॥৩৪ 

কাষী যযাতিঃ অপি তাং প্রিয়াং দেবযানীম্ এব অগ্ুগতঃ 
সন্ মার্গে পাদসংবাহনাদিভিঃ (কায়িকব্যাপারৈঃ) বচোভিঃ 

চ উপমন্ত্য়ন্ প্রসাদয়িভুং ন শেকে ॥৩৫ 
(দেবযান্যা নিবেদিত-বৃত্তাস্তঃ) শুক্রঃ কুপিতঃ সন্ হে 

স্্ীকাঙ! স্্রীলোভিন্! হে অর্তপ্রতিন্ত! হে মন্দ! নৃণাং 
সপ্ত পা পপ ৭ বার আহ পপ পপ ০ পপ জপ জ 

করিয়াও ধর্মজ্ঞ যযাতি উক্ত প্রার্থন। পূরণ ধর্ম 
বলিয়া বিবেচনা করিয়া! যথাকালে সেই দৈবপ্রাপ্ত 

ঘটনা স্বীকার করিয়াছিলেন ।৩২ 

দেবযানী যু ও তুর্বস্ এই ছুই পুর, এবং 

শযিষ্ঠা ক্রু, অন্থু ও পুরু-_এই তিন পুত্র প্রসব 
করিয়াছিলেন ।৩৩ 

মানিনী দেবযানী নিজন্বামী হইতে শমিষ্ঠার 

সন্তানোতৎপত্তির কথা জানিতে পারিয়া ক্রোধে হত 

হইয়া পিতার গৃহে চলিয়া গেলেন।৩৪ 

কামুক যযাতি নানারপ অনুনয় বাক্যে পত্মীকে 

সাস্বনা দিতে দিতে তাহার অন্ুগমন করিলেন, 

পরন্ত পদসেবাদি দ্বারাও তাহাকে প্রসম্া করিতে 

পারিলেন না 1৩৫ 

তখন শুক্রাচার্য ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে 

ব্যত্যস্ততাং যথাকামং বয়সা যোহভিধাস্তাতি ॥৩৭ 

ইতি লব্ব্যবস্থানঃ পুত্রং জ্যেষ্ঠমবোচত | 
যদো তাত প্রতীচ্ছেমাং জরাং দেহি নিজং বয়ঃ 8৩৮ 

সি ইবি পি 9 রা রি সা ৩১৯০ সরা 

বিরূপকারিণী জরা ত্বাং বিশতাং প্রবিশতু ইতি ॥৩৬ 

( এবং শুক্রশাপং শ্রত্বা) যষাতিঃ উবাচ। হে ব্রহ্ধন্! 
তে তব দুহিতরি কামানাং কামভোগৈঃ অহম্ অগ্পর্যস্তম্ 
অতৃপ্তঃ অন্নি। ( এবম্ উক্তঃ শুক্রঃ আহ )। যদ্যেবং ভহি বঃ 
কশ্চিং তব প্ররিয়ঃ পুজ্রঃ জরাম্ অভিধালযতি ধারয়িষ্যতি, তন্ত 
বয়লা যৌবনেন ষথাকামং যথেচ্ছং তাং জরাং ব্যত্যশ্তভাং 
ব্যত্যসং গময় 1৩৭ 

ইতি এবং লব্ধং ব্যবস্থাদং জরা-ব্যবস্থিতিঃ যেন সঃ 

বযাতিঃ জ্যেষটং পুক্রং যছুম্ অবোচত ; যথাঁ হে তাত বস! 
যদো! ইষাং তব মাতাসহেন কৃভাং প্রাপিতাং জরাং ত্বং 

প্রদ্তীচ্ছ গৃহাণ। নিজং ত্দীয়ং বয়ঃ যৌবনং মহাং দেহি। 

তেন ভব্দীয়েন এবং বয়সা অহং কতিপয়াঃ সঙগাঃ সংবৎসরান্ 

বলিলেন_হে শ্রী-কামুক মিথ্যাচাররত! হে মৃঢ়! 
মাঁনবগণের সৌন্দযহারিণী জরা তোমার দেহে 

প্রবেশ করুক 1৩৬ 

যযাতি বলিলেন হে ব্রহ্মন! আপনার 

কন্যার উপভোগদ্ধারা আমি এখনও কামতৃপ্ত হই 
নাই। তখন শুক্রাচা বলিলেন- হে রান্গন্! 
যে ব্যক্তি তোমার জরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছ। করিবে, 

তুমি তাহার যৌবনের সহিত যথেচ্ছরূপে নিজ 
জরার বিনিময় করিবে 1৩৭ 

যযাতি জরাসম্বন্ধে এরপ ব্যবস্থা লাভ করিয়া 

জ্যেষ্ঠ পুঞজ্রকে বলিলেন_-হে বংস যদ! তুমি 
আমার এই জর! গ্রহণ করিয়া আমাকে নিজ 

যৌবন দ্বান কর ।৩৮ 



১৭৬৯, 

মাতামহকৃতাং বস ন তৃপ্তো বিষয়েঘহয্। 

বয়সা ভবদীয়েন রংন্যে কতিপয়াঃ সাঃ ॥৩৯ 

যহুরুবাচ । 

নোৎসহে জরসা স্থাতুমস্তরা প্রাপ্তয়া তব। 
অবিদিত্বা হ্থখং গ্রাম্যং বৈতৃষ্্যং নৈতি পুরুষ ॥৪০ 

তুর্বস্ুশ্চোদিতঃ পিত্রা দ্রন্থ্যশ্চানুশ্চ ভারত । 

প্রত্যাচখ্যরধর্মজ্ঞ! হানিত্যে নিত্যবুদ্ধয়ঃ ॥৪১ 
সা সপ ০ পা ০২০ পিসস্পাপসপা পা বা 

রংস্যে বিষয়সুখম্ অনুভবিষ্যাষি। যভঃ বিষয়ভোগেষু অহং 

ন তৃপঃ অশ্মি 1৩৮-৩৯ 

যছুঃ উদ্যাচ। তব অভ্তরা বয়োষধ্যে এব প্রাপ্তয়া জরসা 
অহং স্থাতুং ন উৎসহে। যভঃ গ্রাম্যন্থখম্ অবিদিত্বা পুরুষঃ 

বৈতৃষ্ক্যং বৈরাগ্যং ন প্রাপ্তি ॥৪০ 

হে ভারত ! পিত্রা যযাঘিনা এবং তুর্ববন্থঃ ক্রুহা,ঃ অনুঃ 
চত্রয়ঃ পুক্রাঃ অপি চোদিভাঃ যৌবনদানায় অন্বরুদ্ধাঃ সস্তঃ 
যছুবৎ প্রত্যাচখু[ুঃ। যতঃ অনিত্যে দেহ-যৌবনাঁদ নিত্যবুদ্ধয়ঃ 
অতঃ অধন্্জ্ঞ; এব তে ॥৪১ 

তদা যযাতিঃ বয়সা উনং কনিষ্ঠম্, অপি গুণাধিকং গুণৈঃ 
অধিকং তনয়ং পুরুং যৌবনদানায় অপৃচ্ছৎ। যথা-_-হে বৎস! 

সাপ আপ (০১০১১ ৬ ৯০১০০৯-প-৬০-এ 

হে বস! তোমার মাতামহই আমার এই 
জরার স্পট করিয়াছেন, পরস্ত আমি এখনও বিষয়- 
ভোগে তৃপ্ত হইতে পারি নাই; অতএব তোমার 
যৌবনদ্বারা আরও কতিপয় বংদর বিহার 
করিব 1৩৯ 

যছ বলিলেন__-হে পিতঃ ! আমি এই যৌবনে 

আপনার জর! গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে উৎসাহ 

বোধ করি না। যেহেতু বিষয়-স্ুখ ভোগ না 
করিয়া! মানুষ বিষয়-বৈরাগ্য লাভ করিতে পারে 
না।৪০ 

হে'মহারাজ ! অনস্তর পিতা বষাতি বথাক্রমে 

তুর্বস্থ। দ্র, এবং অনুকেও জরাগ্রহণের কথ! 
বলিলে অনিত্য যৌবনাদিতে নিত্যবুদ্ধিসম্পন্ন ও 
ধর্মজ্ঞানরহিত সেই সকল পুত্রও পিতার আদেশ 

আপর্ঘ্যশান [ নবম; ক্ষগ্ধঃ 

অপৃচ্ছণ তনয়ং পুরুং বয়সোনং গুণাধিকম্। 

ন ত্বমগ্রজবদ্ বস মাং প্রত্যাখ্যাতুমর্থমি ॥৪২ 

পুরুরুবাচ। 
কো নু লোকে মনুষ্যেন্্র পিতুরাত্মকৃতঃ পুমান্। 
প্রতিকর্ত,ং ক্ষমো যস্ত প্রসাদাদ্ বিন্দতে পরম্ ॥৪৩ 

উত্তমশ্চিস্তিতং কৃর্ধ্যাৎ প্রোক্তকারী তু মধ্যমঃ। 
অধমোহশ্রদ্ধয়া! কুর্ধ্যাদকর্তেচ্চরিতং পিতুঃ ॥8৪ 

অগ্রজবৎ বন্বাদিবৎ ত্বমু অপি যাং প্রত্যাখ্যাতুং ন অর্থনি 

ইতি আহ 1৪২ 
পুরুঃ উবাচ । হে মনুষ্যন্্র! যস্ত প্রসাদাৎ অনুগ্রহাৎ 

পরম্ এহিকামুম্মিকং পুরুধার্থং বিন্দতে লভতে, তন্ত আত্মরূতঃ 

সর্ধব-পুরুতার্থ-সাধন-দেহোৎপাদকন্ত পিতৃঃ প্রতিকর্ত,ং লোকে 
কঃ নু পুান্ ক্ষমঃ সমর্থঃ 1৪৩ 

যঃ পূত্রঃ পিতুঃ চিত্তিতং মনসা অভিপ্রেতং কুর্ধযাৎ, সঃ 

উত্তঙ্ঃ। যঃ তু প্রোক্তকারী (পিত্রা প্রোক্তং করোতি ), 

সঃ মধ্যমঃ। পিত্রা উত্তং কণ্পু অশুহয়া ষঃ কুধ্যাৎ, সঃ অধনঃ। 

ষঃ তু প্রোক্তঃ অপি অকর্তা, সঃ পিতৃঃ উচ্চরিতং পুরীষপ্রায়ঃ 
ত্যাজ্যঃ এব ॥8৪9 

প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল ।৪১ 

ইহার পর যযাতি বয়সে কনিষ্ঠ অথচ অধিক 
গুণশালী পুত্র পুরুকে বলিলেন--হে বৎস! তৃমি 
অগ্রজগণের হ্যায় আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে 

পার না।৪২ ৃঁ 
পুরু বলিলেন_হে মহারাজ! ধাহার 

অনুগ্রহে মানব পরম পদ্দ লাভ করে, ইহলোকে কোন্ 
ব্যক্তি সেই জন্মদাতা পিতার উপকারের প্রত্যুপকার 
করিতে পারে 1৪৩ 

যে পুন্ধ পিতার চিস্তিত কার্য নিজ হইতেই 

সম্পাদন করে, সে উত্বম;যে পুত্র পিতার আদেশ 

পাইয়া কার্ধ করে, সে মধ্যম; যে পুত্র অশ্রন্ধার 
সহিত পিতার আদিষ্ট কার্য করে, সে অধম; আর 
যে পুত্র পিতার আদেশ পাইয়াঁও কার্য করে না, 



অষ্টাবশঃ অধ্যায়ঃ ] ধ্রীদদ্ভাগবতম ১৭৯৯ 

ইতি প্রমুদিতঃ পুরুঃ প্রত্যগৃহ্থাজ্জরাং পিতুঃ। অযজদ্ যজ্ঞপুরুষং ক্রতুভির্ভরিদক্ষিগৈত | 

সোইপি তদ্বয়সা কামান্ যথাবজ্জুজুষে নৃপঃ॥8৫  সর্ববদেবময়ং দেবং সর্বববেদময়ং হরিম্ ॥৪৮ 

সপ্তদ্বীপপতিঃ সম্যক পিতৃবণ্ পালয়ন্ প্রজাঃ। যন্মিন্নিদং বিরচিতং ব্যোন্ীৰ জলদাবলিঃ। 

যথোপজোষং বিষয়াঞ্জুজুষেহব্যাহতেন্দ্িয়ঃ ॥৪৬ নানেব ভাতি নাভাতি স্বপ্রমায়ামনোরথঃ ॥৪৯ 

দেবধান্যপ্যনুদিনং মনোবান্দেহ্বস্ত্রভিঃ | তমেব হৃদি বিন্যস্য বাস্থদেবং গুহাশয়ম্। 

প্রেয়লঃ পরমাং প্রীতিমুবাহ প্রেয়মী রহঃ ॥৪৭ 

ইতি এবম্ উক্ত, প্রমুদিতঃ হ্যযক্তঃ পুরুঃ শ্বীয়ং যৌবনং 
পিত্রে দদ্বা পিতুঃ জরাং প্রত্যগৃহাৎ। হতঃ সঃ নৃপঃ যযাতিঃ 

অপি তদ্দত্েন বয়সা যৌবনেন ষথাবৎ বথাম্থখং কামান্ 
বিষয়ান্ জুক্গুষে সেবিভবান্। অব্যাহেন্দ্রিয়ঃ সপ্তত্বীপপতিঃ 
যষাতিঃ পিতৃবৎ সমাক্ প্রজাঃ পালয়ন্ যথোপজোষং ষথাগ্রীতি 
বিষয়ান্ জুজুষে ॥৪৫-৪৬ 

ততপ্রেয়সী ভম্যা দেবযানী অপি অন্দিনং মনসা বাচা 

দেছেন পরিচর্যাদিনা চ রহঃ একাস্তে প্রেয়সঃ ভর্ত,ঃ তস্য 

পরষাং গ্রীতিম্ উবাহ 1৪৭ 

সে পিতার ঝিষ্ঠাতুল্য ।8৪ 

হে মহারাজ! এই বলিয়া পূরু হৃষ্টচিত্তে পিতার 

জর! গ্রহণ করিলেন এবং যযাঁতিও তাহার যৌবন- 

দ্বারা যথোপযুক্ত বিষয়সমূহ উপভোগ করিতে 

লাগিলেন ।8৫ 

সপ্তত্বীপের একচ্ছত্র সঞ্রাটু যযাতি পিতার ন্যায় 

প্রজাগণকে সম্যক্ প্রতিপালন করিয়! অক্ষুণ্ণ ইন্জ্রিয়- 

শক্তিসম্পন্ন হইয়া প্রীতির সহিত বিষয়সমূহ ভোগ 
করিতে লাগিলেন ।৪৬ 

প্রেয়সী দেবযানীও মন, বাক্য, দেহ ও বিবিধ 

ভোগ্য বস্তদ্ধার। প্রতিদিন একান্তে প্রিয়তমের পরম 

সম্পাদন করিতেছিলেন।৪৭ 

নারায়ণমণীয়াংসং নিরাশীরঘজণ প্রভুঃ ॥৫০ 

ভূরিদক্ষিণৈঃ ত্রতুভিঃ যক্তৈঃ সর্বদেবময়ং দেবং যজ্ঞপুরুষং 
হরিম্ অযজৎ পুজয়।মাস ॥৪৮ 

যশ্মিন হরৌ ইদং বিশ্বং বোম্সি আকাশে জলদাবলিঃ 
মেঘপটলঃ ইৰ বিরচিতং সৎ নানা ইৰ ভাতি, তথ। 

স্বপ্রমায়ামনোরথঃ ইব কদাচিৎ ন আভাতি চ, তং গুহাশয়ম্ 

(সর্কেষাং গুহায়াম্ অন্তঃকরণে শেতে বসতি তম্ ) জণীয়াংসম্ 
অভি হৃপ্মং বান্দেবং নারায়ণং হৃদি বিজ্তম্ত প্রভূঃ 

নিরাশাঃ ফণপাস্তরাভিসন্ধিরহিতঃ  যযাতিঃ অধজৎ 

আরাধয়ামাস ॥৪৯-৫০ 

মহারাজ বযাঁতি রাজত্বকালে প্রভূত দক্ষিপাযুক্ত 

যজ্ঞসমূহদ্বারা সর্বদেবময় ও সর্ববেদময়, পররমদেব 

যজ্বপুরুষ শ্রীহরির অর্চনা করিয়াছিলেন ।৪৮ 

আকাশে মেঘরাশির ন্যায় ধাহার মধ্যে এই 

বিশ্বজগৎ বিরচিত হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহের জাগরণকালে 
স্বপ্ন মায়া ও মনোরথের ম্যায় ক্ষণকাল প্রকাশ 

পাইতেছে এবং ইন্দ্রিয়সমুহের বিরামকালে অদৃশ্য 

হইতেছে, মহারাজ যষাতি নিষ্ষামভাবে সেই 

পরম সূক্ষ্ম পরম গুহা বাসুদেবর্পী ভগবান্ নারায়ণকে 

নিজ হাদয়ে স্থাপন করিয়া তাহারই অর্চনা 

করিয়াছিলেন ।৪৯-৫ 



১৭১০ াধ্যশান্ত্ [ নবমং স্ষন্ধ; 

এবং বর্ধলহআাণি মনঃষষটৈর্মনঃমৃখম্। ইতি শ্্রীমন্তাগবতে মহাপুরাণে পারমহুংস্তাং 

বিদধানোহপি নাতৃপ্যৎ সার্বভৌমঃ কদিক্তিয়ৈঃ ॥৫১ সংহিতায়াং বৈয়াপিক্যাং নবমস্কন্ধে 
অফ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥ 

এবং পূর্বোক্তপ্রকারেণ মনঃ যষ্ঠং যেষাং তৈঃ মনঃযঠৈঃ ন অতৃপ্যৎ॥৫১ 

কুৎসিতৈঃ বিষয়াসক্তৈঃ ইঞ্জিয়ৈঃ বর্ষসহমআ্াণি মনঃস্খং ইতি নবমে স্বন্ধে শ্রীথগেন্্রনাথশান্ি-কৃতানয়ে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ 

কাষভোগং বিদধানঃ প্রকুর্বন্ অপি সার্বভৌষঃ যযাতিঃ 

হে মহারাজ! এইরূপে সার্বভৌম নরপতি বস্তর উপভোগ করিয়াও বহিমু্খ ইন্দ্রিয়বর্গদ্ধারা 
যযাতি মনঃ ও পঞ্চ ইন্দ্রিযারা সহস্র বৎসর কাম্য- তৃপ্তিবোধ করিতে পারেন নাই 1৫১ 

জ্ীমন্মহধিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবম-স্বন্ধে 
পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্রষট্তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষামন্ুবাদসহিত 

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

উনঘিংশঃ অধ্যায়ঃ | 
[ যযাতেগুহত্যাগকথনম্। ] 

শ্রীশুক উবাচ। শৃণু ভার্গব্যমুং গাথাং মদ্বিধাচরিতাং ভুবি। 
স ইথমাচরন্ কামান্ স্ত্রণোহপহ্ৃবমাত্মনঃ | ধীরা যস্ানুশোচস্তি বনে গ্রামনিবাসিনঃ ॥২ 
বুদ্ধ! প্রিয়ায়ৈ নিবিপ্লো' গাথামেতামগায়ত ॥১ 

হ্যা ভবহ্য 2 

শ্রীণ্তকঃ উবাচ। ইখং পূর্বোক্তপ্রকারেণ জৈণঃ স্ত্রীবস্ঠঃ কথয়াহাস ॥১ 

স ষযাতিঃ কামান্ বিষয়ান আচরন উপভুঞ্জানঃ ভোগেন হে ভার্গবি! যন্ত গ্রার্যনবাসিনঃ গৃহস্থস্য চরিভম্ 

আত্মনঃ অপহ্ৃবং ছিরস্কারম অন্যথাভাবং বুদ্ধা নির্বি্ঃ অন্ুভূয় বনে স্থিতাঃ ধীরাঃ জিভেন্্রিয়াঃ কথম্ অন্য ভদ্রং স্যাৎ 

ভোগাৎ বিরত্তঃ সন্ শরিয়াৈ দেবযানৈ) গাথাম্ 'অগারত ইতি অঙ্ুশোচনডি তেন দবিখেন ভুবি আচরিভাম্ অমুং 
০, পানা বা সপে াপল পপ মিসী পাকা পাপী শশী পচ শশা সী ০ পাপাশীিশীশীশাশাশীশিশিসীশিশ ০ শি টি িটিশীশ্ীশিশীশ শপ শশী শশী শশী পাশে পপি 

উনবিংশ অধ্যায়। এইস্থপ ইতিহাস বি করিয়াছিলেন ।১ 

[ যযাতির।গৃহত্যাগ কথন । ] 

' শীশুকদেব বলিলেন_ হে মহারাজ ! স্ত্রেণ রাজা হে ভূগুনন্দিনি! বনবামী জ্ঞানী পুরুষগণ 
বযাতি এইরূপে বিষয়রাঁশি ভোগ করিতে করিতে আমার ম্যায় গ্রাম্যভোগরত কামুক ব্যক্তির যে 
একমময়ে ইহাতে নিজের আত্মৰ্ঞ্চনা বুঝিতে পারিয়া আচরণের জন্য শোক প্রকাশ করেন, তুমি সেরূপ 
বৈরাগ্যের উদয়হেতু প্রিয়তমা দ্বেবযানীর নিকট | আচরণের বর্ণনাযুক্ত এই গাথাটি শ্রবণ কর।২ 



উনবিংশঃ অধ্যায়ঃ ] শ্ীমদ্ভাগবতম্ ১৭১৬ 

বন্ত একো! বনে কশ্চিদ্ বিচিন্বন্ প্রিয়মাত্মনঃ। পীবানং শ্রশ্রচলং প্রেষ্ঠং মীঢ বাংসং যাভকোবিদম্। 
দদর্শ কৃপে পতিতাং স্বকর্মবশগামজাম্ ॥৩ স একোইজব্ষস্তাসাং বহবীনাং রতিবর্ধনঃ | 

তন্া। উদ্ধরণোপায়ং বন্তঃ কামী বিচিস্তয়ন্। জরিকারেেটারের রাযি 

ীর্নুৃত্য বিষাণাগ্রেণ বোধসি ॥৪ যারা পারার ০৮98 বিলোক্য কৃপসংবিগ্না নত্মুষ্যাদ্ বস্তকর্ম তশ ॥৭ 
সোত্তীর্য্য কৃপাণ স্থশ্রোণী তমেব চকমে কিল। 

তয়া বৃতং সমুদ্বীক্ষ্য বহ্ব্যোহজাঃ কান্তকামিনীঃ ॥৫ 

বক্ষ্যমাণাং গাথাম্ ইতিহাসং শণু ২ 

এক: অসহায়ঃ কশ্চিৎ বন্তঃ ছাগঃ মেষ: বাঁ বনে আত্মনঃ 

প্রিয়ং বিচিন্বন কৃপে পতিভাং কর্মবশগাং কাঞ্চিদ অজাং 
দদর্শ ॥৩ 

তন্তাঃ অজায়াঃ উদ্ধরণোপায়ং বিচি্তয়ন কামী বস্তঃ 
মেষঃ রোধপি কৃপতটে বিষাণাগ্রেণ মৃদাদিকম্ 'দ্ধত্য তীর্থ" 

নিরায় মার্গং ব্যধত্ত কুভবান। নেন লা লশোণী কুপাৎ 

টত্তীর্যা নির্গত তং বস্তম এব কিল চকমে ॥£ 

তয়া অঙ্জয়! বৃভং প্রোষ্টং প্রেষযাক্তং মীচ্াংসং রেতঃ-সেক্তারং 
যাঙকোবিদং (যাভে মৈথনে কোনিদম অভিজ্ঞঃ) শ্বাশলং 

গীবানং পু্টাঙ্গং বন্তং মেষং সমুবীক্ষাট ততঃ অন্তাঃ অপি বহুবাঃ 

অজ13 কাস্তকামিনীঃ কাস্তং প্রতি কামবত্যঃ জাভা: ॥৫ 

(এস্থলে রাজ! নিজকে উপলক্ষা করিয়া ছাগ 

এবং পত্বীকে উপলক্ষা করিয়া ছ'গী শব্দ ব্যবহার 

করিয়াই নিজেদের ইতিহাস বর্ণন করিতেছেন ) 

এক সময়ে এক ছাগ বনে অর্থাৎ সংসারে কাম্য 

বিষয়ের সন্ধান করিতে করিন্ত নিজ কর্সের বশীভূতা 
ও কুপমধ্যে পতিতা এক ছাগীকে দেখিতে পাইল ।৩ 

অনস্তর কামুক সেই ছাগ ছাগীর উদ্ধারের 
উপায় চিস্তা করিতে করিতে শঙ্গের অগ্রভাগদ্বারা 

কূপের তীরভাগের মৃত্তিকাদি উত্তোলনপূর্বক ছাগীর 
নির্গমনের পথ নির্মাণ করিয়াছিল ।8 

সেই সুন্দরী ছাগী কৃপ হইতে উপরে উঠিয়া 

সেই ছাগকেই পতিরূপে কামনা করিল। অনস্তর 

সেই ছাগী তাহাকে বরণ করিয়াছে দেখিয়া আরও 

তং দুহুদং সুহৃদ্রপং কামিনং ক্ষণসৌহ্ৃদম্ । 
ইন্ডরিয়ারামগুৎস্থজ্য স্বামিনং ছুঃখিতা যযে ॥৮ 

কা ৮৮5 শী ০, ক ৪.৯. -৯০৮ পারা ২০ 

সঃ একঃ এব অজবুষঃ বন্তশে্ঠঃ ভালাং বহ্বীনাম্ অজানাং 

রতিবর্ধনঃ গ্রীতিক্নকঃ স্বয়ং চ কামগ্রছেণ গ্রস্ত: সন্ তাভিঃ 
রেমে। আত্মানং দেহাদ্দিবিলক্ষণন্বরপং ন অববুধ্ভ ন 
অনসন্থিতবান্ ॥৬ 

তম্এব প্রেঠতমং স্বপতিম্ অন্য়া অক্য়া সহ রমমাণং 

বিপোক্য কৃপনংবিগ্না কৃপপতিত। সা অজ তম্ অজান্তরেণ 
রমণরূপং বস্তশ্ত কর্শা ন অমুয্যৎ ন অসহত ॥৭ 

তং দ্বঙ্গদদং কাপট্যযুক্তান্ত:করণং ্ুহ্ৃদ্রপং প্রেমবত্বেন 

প্রভীয়মানং ক্ষণসৌহদং কাজিনম্ ইক্্িয়ারাষম ইক্জিয়বর্গবশ- 

বর্তিন' স্বামিনং বস্তম উৎস্জ্ায ছুঃখিতা অজা স্বাষিনং 
স্বপাঁলয়িতারং প্রতি যযৌ 1৮ 

অনেক ছাগী পরিপুষ্, শ্বাশ্রযুক্ত, রেতঃসেককারী, 
রতিনিপুণ সেই অভিপ্রিয় ছাগটিকেই নিজ নিজ 
কানম্তরূপ কামনা করিয়াছিল। ইহার পর সেই 
ষণ্ড ছাগ কামগ্রন্ত হইয়া একাকীই সেই বছু ছাঙগীর 
রতিবর্ধন করিতে করিতে নিজ আত্মাকে ভুলিয়া 
শেল ।৫-৬ 

অনস্তর যে ছাগী পূর্বে কুপে পড়িয়া কষ্ট 
পাইয়াছিল, সে নিজ প্রিয় ছাগকেই অপর প্রিয়তম! 
ছাগীর সহিত রমণ করিতে দেখিয়া ছাগের মেই 
অনুচিত কর্ম সহা করিতে পারিল না।৭ 

তখন সে যাহার প্রণয় ক্ষণকাল স্থায়ী সেই সুঙ্ধদ্- 
বেশী ছুষ্টচিত্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত কামুক ছাগকে পরিত্যাগ- 

পূর্বক ছুঃখিত চিত্তে নিজ প্রতুর নিকট চলিয়। গেল 1৮ 



১৭১২ াধ্যশার 1 নবম; স্বন্ধঃ 

সোহপি চানুগতঃ স্ত্রশঃ কৃপণস্তাং প্রসাদিতুম্। তথাহং কৃপণঃ সুত্র ভবত্যাঃ প্রেমধন্ত্রিতঃ | 

কুর্বন্নিড়বিড়াকারং শাশক্লোণ্ পথি সন্ধিতুম্ ॥৯ আত্মানং নাভিজানামি মোহিত্য্তব মায়য়া ॥১২ 

তস্থ্যাস্তত্র দ্বিজঃ কশ্চিদজাস্াম্যচ্ছিনদ্ রুষা | 

লন্বন্তং বৃষণং ভূয়ঃ সংদধেহর্ধায় যোগৰিৎ ॥১০ 

সন্বদ্ধর্ধণঃ সোহপি হুজয়! কৃপলব্বয়া । 

কালং বহুতিথং ভদ্দরে কামৈর্নাদ্যাপি তুষ্যাতি ॥১১ 

সং সত অতঃ কপণঃ বস্তঃ অপিভাং প্রসাদিতুম 
ইড়াবিড়াকারং বন্তজাতিশবং কুর্ধন অন্গগতঃ তথাপি 
পথি ভাং সন্ধিতৃং প্রসাদদ্লিতৃং ন অশক্োৎ ॥৯ 

তত্র তন্তাঃ অজায়াঃ স্বামী প্রতিপালকঃ কশ্চন দ্বিজঃ 

অন্য অক্জন্ত লম্বস্তং বৃণম অগণ্ডং কষা (ক্রোধেন অচ্ছিনৎ? 
কিন্তু যোগীবৎ সঃ ভূম্ঃ পুনঃ অর্থায় স্বপ্রয়োজনায় বুষণং 

সন্দথে ॥১০ 

হে ভদ্রে! সংবন্ধবুষণঃ সঃ অজঃ অপি কৃপ-লব্বয়! 

অজয় বহুতিথং কালং ভ্োগান্ ভুপ্তানঃ তৈঃ কমেৈঃ 
বিষয়ভোটগৈঃ অগ্ঠাঁপ ন তুষ্যতি অলমিতি ন মগ্ততে 1১১ 

তৎকালে স্ত্রণে ও বিরহকাতর সেই ছাগও 

ছাগ্সীকে প্রসন্ন করিবার জন্য জাত্যুচিত শব্দ করিতে 

করিতে তাহার অন্্গমন করিয়াছিল, কিন্তু পথে 

তাহাকে কোনরূপেই প্রসন্ন করিতে পারিল ন1।৯ 

. সেই ছাগীর প্রভূ ছিলেন কোন এক ব্রাহ্মণ । 
তিনি ক্রোধে সেই ছাগের বৃহৎ অগ্ুদ্ধয় ছেদ করিলেন 
এরং পরে নিজ কম্তারূপ! ছাগীর কামোপভোগের 
জন্যই উপায়বিজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ ছাগের ছিন্ন অগ্ড 
পুনরায় যুক্ত করিয়া দিলেন ।১ৎ 

হে ভদ্রে ! এইরূপে সেই ছাগ পুনরায় অণ্ড লাভ 
করিয়া কূপলব্ধ! ছাগীর সহিত বহুকাল ভোগাসক্ত 
থাকিফাও অগ্যাবধি বিষয়ভোগে সন্তষ্ট হইতে পারে 
নাই ।১২ 

য পৃথিব্যাং ত্রীহিষবং হিরণ্যং পশবং স্ত্রিয়ঃ। 

ন দুহাত্তি মনঃগ্রীতিং পুংসং কামহতম্ত তে ॥১৩ 

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 

হবিষ! কৃষ্ণবর্ত্রেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥১৪ 

হে সুত্র! ঘথা বস্তবৎ অহম্ অপি ভবত্যাঃ তব প্রেম 
যন্ত্রিতঃ বশারুতঃ তব মায়য়। বিভ্রষ্ষাদিরপয়! মোহিতঃ অধুনা 

অপি আত্মানং ন অভিজানামি ॥১২ 

যৎ যে পৃথিব্যাং ক্রীহিষবাদয়ঃ বিষয়াঃ তে সর্কে অপি 
কামহভন্য তৃষ্গাগ্রন্তন্ত পুংসঃ মনসঃ ভ্রীতিং সস্তোষং ন 

দুহাত্তি ন পুরয়স্তি ॥১৩ 

জাতু কদাচিৎ অপি কামানাম্ উপভোগেন কাম: বিষয়- 

ভোগাভিলাষঃ ন শাঙ্/তি, কিন্ত হবিষা ঘ্বতেন কষ্ৰত্মা 
বহিঃ ইব ভূয়ঃ বদ্ধতে এব ॥১৪ 

হে সুন্দরি! আমিও সেই ছাগের ম্যায় তোমার 

প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া অতিশয় কাতর হইয়া 

পড়িয়াছি, তোমার মায়াছারা মোহিত হওয়ায় 

সম্প্রতি আমার আ'ত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে ।১২ 

বস্তুতঃ এই পৃথিবীতে যত ধান্য, যব, ন্বর্ণ, পণ্ড 

এবং রমণী বর্তমান রহিয়াছে, উহাদের সম্রিও 
কামনাগ্রস্ত এক ব্যক্তিরই সম্তৌোষ ।উৎপাদনে সমর্থ 
নহে ।১৩ 

কাম্য বিষয়সমূহের উপভোগ দ্বারা কখনও 

কামনার উপশম হয় না, পরন্ত ঘৃত দ্বারা অস্মি যেরূপ 

অত্যধিক প্রজ্বলিত হয়, সেরূপ ভোগন্বারাও কামনার 

উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই ঘটিয়া থাকে ।১৪ 



উনবিংশঃ অধ্যায়ঃ ] শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১৭১৩ 

যদ! ন কুরতে ভাবং সর্বভূতে্মঙ্গলম্। পূর্ণং বর্ষসহতং মে বিষয়ান্ সেবতোহসকৃণ। 
সমদৃষটেম্তদা পুংসঃ সর্বাঃ স্থখময়া! দিশঃ 1১৫ তথাপি চানুলবনং তৃষা তেষুপজায়তে ॥১৮ 
যা দুস্তযজ। দুর্মতিভিজীর্য্যতে। যা ন জীর্য্যতি। 
তাং তৃষ্ণাং ছুঃংখনিবহাং শর্মকামো দ্রুতং ত্যজেত ॥১৬ 
মাত্র! স্ব! চুহিত্র! ব৷ নাবিবিক্তাসনে ভবে । 
বলবানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ধতি ॥১৭ 

যদ] সর্ব ভূতেযু পদার্থসাত্রেযু অমজলম্ ইদং শোভনম্, ইদম্ 
অশোভনম্ ইতি বৈষম্যং ন কুরূতে, তদা সমদৃষ্টেঃ 
খ্রকৃতত্বেন সর্বত্র ছুঃথছেতৃদ্ধং পশ্থতঃ পুংসঃ সর্বাঃ এব 

দিশঃ সুখময়াঃ এব 1১৫ 

যা তৃষ্ণা দুপ্মতিভিঃ দুন্তাজা ত্যক্ত,মশক্যা, জীর্ঘ্যতঃ 
বয়োহানিং প্রাপ্ুবতঃ অপি পুংসঃ যা তৃষা ন জীর্যযতি 

জীর্ণতাং ন প্রাপ্পোতি ) ছুঃখনিবহাং (ছুঃখানি নিগ্রাং 

বহতি ইভি তথাভৃতাং ) তাং তৃষ্ণাং শর্দকামঃ জনঃ দ্রুতং 
তা্যজেও ॥১৬ 

মাত্রা, স্বত্রা, দুহিত্রা বা মাত্রাদীনাম্ অন্থতময়া অপি 

অবিবিস্তং সংকীর্ণম আলনং যস্ত তথাতৃভঃ ন ভবেং। যতঃ 

বলবান্ ইন্দ্িয়াণাং গ্রামঃ সমূহঃ বিছ্বাংসং বিৰেকিনম্ অপি 
শা শি শাশশীশিশী তশীপিশীলশীত এই ছি পাপা শাশ্াশাািীপসাশীনশ ক শািশাীপাাপ্ীপিসপৈসিপি ৮৫ শি ও লপালাক পসপপপসপপ 

যে সময়ে পুরুষ, সকল প্রাণীর সম্বন্ধে হিংসাদি 

অনিষ্ট ভাব পরিহার করে, তখনই সেই সমদর্শী 

ব্যক্তির নিকট নিখিল জগৎ সুখময়রূপে অনুভূত 

হয়।১৫ 

বিষয়লোলুপ ছুর্মতিগণের পথে যাহ! পরিত্যাগ 

কর! ছুঃসাধ্য এবং পুরুষ জরাজীর্ণ হইলেও যাহার 

জরা অর্থাৎ ক্ষয় দেখা যায় না, কল্যাণকামী ব্যক্তি 

অশেষ ছু:খের বাহন সেই বিষয়তৃষ্ণাকে সত্ব 

পরিত্যাগ করিবেন ।১৬ 

মাতা, ভগিনী কিংব। কম্থার সহিত নির্জনে এক 

আসনে অযথা সংলগ্রভাবে অবস্থান করিবে না; 

যেহেতু প্রবল ইন্ড্রিয়বর্গ জ্ঞানী ব্যক্তিকেও আকর্ষণ 

করিয়। থাকে ।১৭ 

২১৫ 

তন্মাদেতামহং ত্যক্ত। ব্রহ্মণ্যাধায় মানসমূ। 
নিদ্বন্দবো নিরহংকারশ্চরিষ্যামি মুগৈঃ সহ ॥১৯ 
দৃষটং শ্রন্তমসদ্ বুদ্ধ নানুধ্যায়েন্ ংবিশে। 
ংস্থতিং চাত্বনাশং চ তত্র বিদ্বান্ স আত্মদূক্ ॥২ 

কর্যতি স্ত্রীসক্তোগাদৌ প্রবর্তুয়তি 1১৭ 
অসকৃৎ পুনঃ পুনঃ বিষয্বান্ অস্থসেবতঃ ভূঞ্জানন্ত অপি 

মে মম বর্ষপহমং পূর্ণন্ অভুৎ) তথাপি অন্ুুসঘনং তঙুদ্ 
বিষয়াহগভব-সঙ্য়ম অনভিক্রময তেষু বিষয়ে তৃষ্ণা এব 
উপজায়তে ॥১৮ 

তশ্মাৎ এতাং তৃষ্থাং ত্যক্তী ব্রহ্মণি মানসম্ আধায় সমর্প্য 
নিদ্বন্দ্ঃ নিরহস্কারং সন্ সুগৈঃ সহ মুগৰৎ ধনে বিচরিষ্যাষি 1১৯ 

দৃষ্টম্ এহিক-বিবয়-জাতং, শ্রম আমুশ্মসিকং বিষয়জাতম্ 
অসৎ তুচ্ছম্ অপুরুযার্থরূপং বৃদ্ধা তথা তত্র বিষয়ধ্যানাদৌ 
জন্ম-মরণাদি-রূপাং সংস্তিম্ আত্মনঃ স্বরূপন্ত পুরুতার্থভূতস্ত 
নাশং তিরোধানং চ বিছান্ জানন্ যঃ পুমান্ ন অনুধ্যায়েৎ 
ন সংবিশেৎ ন চ উপতুঞ্জীত, সঃ এৰ আত্মঘূক্ ভবতি ॥২০ 

পাপী পপ এপস পাপ এ ০০৭ পাবা আপা গা পা পাপা শসস আপ রহ 

নিরস্তর বিষয়রাশি উপভোগ করিতে করিতে 

আমার সহজ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, তথাপি সর্বক্ষণ 

সেই সমুদয় বিষয়ের প্রতি আমার তৃষ্ঞ 
জন্মিতেছে ।১৮ 

অতএব আমি সম্প্রতি এই বিষয়তৃষ্ণা পরিত্যাগ- 

পূর্বক পরম ব্রন্ষে চিত্ত সমর্পণ করিয়া শীতোষ্যা্ি 
ছ্ন্ব-সহিষুণ ও অহঙ্কারশৃশ্য হইয়া! মুগগণের সহিত 

বনে বিচরণ করিব ।১৯ 

এহিক ও পারলৌকিক ভোগ্যবিষয়ের চিন্তা ও 
উপভোগে জীবের সংসার-বন্ধন ও আত্মার অধ:পতন 

হয়--ইহা অবগত হইয়া এ সকল বিষয়কে অসং 
অর্থাৎ অনিত্য মনে করিয়া যিনি উহার চিন্তা ও 
উপভোগ না করেন, তিনিই বস্তুতঃ আত্মদর্শী ।২০ 



১৭১৪ আরশ [ নবম; দান: 

ইত্যুক্ত1 নাছযো! জায়াং তদীয়ং পুরবে বয়ঃ। স তত্র নিমূক্তসমস্তসঙ্গ 
দত্বা স্বজরসং তম্মাদাদদে বিগতস্পৃহঃ ॥২১ আত্মামুভূত্যা বিধুতত্রিলিঙ্গঃ ৷ 
দিশি দক্ষিণপুর্ববস্াং ভ্রন্ছ্যং দক্ষিণতো যহুম্। পরেহমলে ব্রহ্মণি বাস্থদেবে 
প্রতীচ্যাং তূরবস্ং চক্র উদীচ্যামমুমীশ্বরমূ ॥২২ লেভে গতিং ভাগবতীং প্রতীতঃ ॥২৫ 
ভূমগ্ডলম্থ সর্ববস্য পুরুমর্তমং বিশাম্ । শ্রুত্বা গাথাং দেবযানী মেনে প্রস্তোভমাতবনঃ | 
অভিষিচ্যা গ্রজাংস্তস্ বশে স্থাপ্য বনং যযৌ ॥২৩  ভ্ত্রীপুংসোঃ স্েহবৈরব্যাৎ পরিহালমিবেরিতম্ .॥২৬ 
আসেবিতং বর্ষপুগান্ ষড়বর্গং বিষয়েষু সঃ | সা সন্নিবাসং সুহৃদাং প্রপায়ামিব গচ্ছতাম্। 

ক্ষণেন মুমুচে নীড়ং জাতপক্ষ ইব দ্বিজ3 ॥২৪ বিজ্ঞায়েশ্বরতন্ত্াণাং মায়াবিরচিতং প্রভোঃ ॥২৭. 

বিগতল্প্হঃ নাছুষঃ যবাতিঃ জায়াং দেবযানীম্ ইতি 

পৃরবে তদীয়ং বয়ঃ যৌবনং দত্ব! শ্বজরসং তন্মাৎ আদদে ॥২১ 
ততঃ দক্ষিণ-পুর্বন্তাং দিশি ক্রহাং দক্ষিণতঃ দক্ষিণন্ত।ং 

দিশি যছুং, প্রভীচ্যাং তুর্ববস্ং, তথা উদীচ]াম অনুম্ ঈশ্বরমূ 
অধিপতিং চক্রে ॥২২ 

পুরুং কনিষ্ঠম্ অপি সর্বস্ত ভূমগুলন্ত অধিপতিম্ অভিবিচ্য 
অগ্াঙ্জান্ যদ্বাদীন্ তশ্ত বশে স্থাপ্য যতি বনং যযৌ ॥২৩ 

সঃ যযাতিঃ বর্ষপূগান বর্ষসমূহান্। বিষয়েব শব্দাদিযু 
আদেবিতম্ অন্ুভূতং ষড়বর্গং ষড়িন্দ্িয়সহথখং জাতপক্ষঃ দ্বিজঃ 

বিহঙগমঃ নীড়ম্ ইব ক্ষণেন মুমুচে উপেক্ষিতবান্॥২৪ 

ভোগনি:স্পৃহ নহুষনন্দন যযাতি পত্রী দেব- 
যানীকে এরূপ বলিয়া, পূরুকে তাহার যৌবন প্রদান- 
পূর্বক তাহার নিকট হইতে নিজের জরা! গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ।২১ 

ইহার পর তিনি দ্রহ্থ্যকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, যছুকে 
দক্ষিণ দিকে, তুরস্কে পশ্চিম দিকে এবং অন্ুকে 
উত্তর দিকে রাঁজা করিলেন । ২২ 

অনস্তর তিনি প্রজাগণের পরমমান্ত (অথবা 

ভূমগুলস্থিত সকল ধনের যোগ্যতম অধিকারী ) 
পুরুকে নিখিল ভূমগ্ডলের অধিপতিরূপে অভিষিক্ত 

করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে তাহার অধীনে রাখিয়া 
স্বয়ং বনে গমন করিয়াছিলেন 1২৩ 

পক্ষ উগমের পর পক্ষী যেরূপ অল্পকালমধ্যেই 
দীর্ঘকালের আশ্রিত নিজ বাসস্থান তাগ করে, 

সঃ প্রভীতঃ প্রখ্যাতঃ যযাতিঃ তত্র বনে পরে ব্রক্ষণি 
অঙ্লে বান্থদেবে আত্মান্ুতৃত্যা (আত্মপরমা ত্বন্বরূপ-সাক্ষাৎ- 

কারেণ) বিধুত-ত্রিলিজঃ (বিধুতং ত্রিলিঙ্গং ত্রিগুণকা্য)ং যশ্মাৎ সঃ) 

তথা নিন্মুক্তঃ ত্যক্তঃ সমস্তঃ সঙ্গঃ সংযোগঃ যেন ভাদৃশঃ সন্ 
পরে অমলে ব্রঙ্গণি বাসুদেব ভাগব্তীং ভগবদুপাঁস্নৈকলতভ্যাং 

গতিং লেভে প্রাপ ॥২৫ 

দেবযানী তু ভত্রা কথিতা' তাং গাথাং শ্রত্বা য়া 

শ্নেহবৈক্লব)াৎ জ্্রীপুংসোঃ সন্ধে ঈরিত্ং কথিতং পরিহাসিম্ 
ইব আত্মনঃ প্রস্তোভং নিবৃন্ভিমার্গে প্রোৎসাহনং মেনে ॥২৬ 

ততঃ চ সা দেবযানী ঈশ্বর-তদ্্ণাং সুহৃদাং পতিপুক্রা্দীনাং 

সেরূপ যযাঁতিও বনু বংসর বিষয়সেবায় পরিচালিত 

নিজ ছয়টি ইন্দ্রিয়কে ক্ষণকাঁলমধ্যেই ত্যাগ অর্থাৎ 

উপেক্ষা করিয়াছিলেন ।২৪ 

অনন্তর শ্বপ্রসিদ্ধ মহারাজ যযষাতি বনমধ্যে 

আত্মান্ুভৃতি দ্বারা সমস্ত সঙ্গ হইতে বিমুক্ত হইয়া 
গুণত্রয়জাত উপাধি পরিহারপূুবক পরম ব্রহ্গ 
বান্ুদেবে ভাগবতী গতি লাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ 
ভগবানের ধামে প্রেমিক পারদ হইয়াছিলেন।২৫ 

যদ্দিও পূর্বোক্ত গাঁথাটি পরিহাসের ন্যায় উক্ত 
হইয়াছে, তথাপি স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়ে প্রায়শঃই এরপ 
গ্লানি ঘটে বলিয়া দেবযানী ইহা শ্রবণ করিয়া 

ইহাকে নিজের নিবৃত্তিমার্গাবলম্বনের উৎসাহজনকই 
মনে করিয়াছিলেন ।২৬ 

অনস্তর দেবযানী ঈশ্বরপরতন্ত্র জীবগণের সংসারে 



উনবিংশ; অধ্যায়ঃ ] 

সর্বত্র সঙ্গমুৎ্জ্য স্বপ্পৌপম্যেন ভার্গবী । 

কৃষে। মনঃ সমাবেশ ব্যধুনোল্লিঙ্গমাত্মনঃ 1২৮ 

নমস্তভ্যং তগবতে বাস্থদেবায় বেধসে। 

সর্বভূতাধিবাসায় শানস্তায় রৃহতে নমঃ (২৯ 

সন্নিবাসং সহবাসং গচ্ছভাং পম্থানং প্রপায়।ং পান-শালারাম্ 
ইব অস্থির অতঃ প্রভোঠ মায়াবিরচিতম্ ঈশ্বরেচ্ছাধীনং 
বিজ্ঞায় ॥৯৭ 

তথা ম্বপ্মৌপম্যেন শবপ্রদৃষ্'পদার্থ-দৃ্টান্তেন সর্বত্র দেহাদৌ 
সঙ্গম আসক্তিম্ উৎস্থ্জয ওুকষে। মনঃ সঙগাবেশ্য স্থিরীকৃত্য 

নুহদ্গণের সহিত মিলন পানীয়শালায় পথিকগণের 
মিলনের গ্তায় অনিত্য এবং উহা! ভগবান্ শ্রীহরিরই 

মায়ারচিত মনে করিয়া স্বপ্নতুল্য জ্ঞানে সববিষয়ে 

আসক্তি পরিহারপূর্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চিত্ত সমর্পণ 

শ্রীদ্ভাগবর্তহ 

ইতি শ্রীমন্তাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং 

সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 

একোন-বিংশোহধ্যায়ঃ 

শখনক্কন্ছে 

ভার্গবী দেবযানী আত্ম! লিঙ্গ: শরীরং ব্যধুনোৎ তত্যাজ ॥২৮ 
ভগবতে এশধ্যাদিগুণপূর্ণায়, বেধসে জগৎকারণায়, সর্বা- 

ভূৃভাদিবাসায় সর্বান্ত্ঘযা মিণে, সর্বসাক্ষিণে শাস্তায় রাগন্েযাদি- 
রছিভায় বৃহতে বানুদেবায় শ্রীকষ্থায় তুভ্যং নমো নমঃ 0২৯ 

ইতি নবমেস্কন্ধে শ্রীখগেন্্রনাথশান্ত্রি-রুতা বয়ে একোনবিংশোধ্যায়ঃ 

করিয়া নিজ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন ।২৭-২৮ 

হে ভগবন্! আপনিই বান্ুুদেব, বিধাতা, নিখিল 

ভূতগণের আধার, শাস্ত ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 
আপনাকে প্রণাম করি।২৯ 

১৭১৫ 

লঞ্পেপ-৮ হিস 

শ্রীমন্মহধিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংনী সংহিত। শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে নবমন্কদ্ধে 
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশটীন্দরচন্্র ষট তীর্ঘ-ককৃত বঙ্গভাষান্থবাঁদসহিত 

উন্নবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 



বিংশঃ অশ্যায়ঃ 
[ পুরুবংশবর্ণনমূ্, ছুষ্যন্ত-ভরতচরিতকথনঞ্চ | ] 

গ্রীক উবাচ 

পুরোর্বংশং প্রবক্ষ্যামি যত্র জাতোহসি ভারত । 

যত্র বাজধয়ে। বংশ্যা ব্রহ্মবংশ্ঠাশ্চ জজ্জিরে ॥১ 

জনমেজয়ো ছাড় পুরোঃ প্রচিম্বাংস্তৎসুতস্ততঃ | 

প্রবীরোহথ মনন্থ্যর্বৈ তম্মার্চারুপদোহভবৎ ॥২ 

তন স্ছ্যুরতূৎ পুত্রস্তম্মাদ্ বন্ুগবস্ততঃ। 
সংযাতিস্তম্যাহংযাতী বৌদ্রাশ্বস্ততস্থতঃ স্মৃতঃ ॥৩ 

ভলহ্্ব মজাও 

শ্রীধাদরায়ণিঃ শুকঃ উবাচ। হে ভারত! যত্র যশ্বিন্ 
বংশে ত্বং জাতঃ অসি, ঘত্র চ বংশ্তাঃ বংশে সাধৰঃ বংশ- 

বিবদ্ধনাঃ রাজর্যয়ঃ ক্ষত্রিণ-শ্রেষ্টাঃ ব্রদ্মবংশ্তাঃ  বংশবর্ধনাঃ 

ব্রাহ্মণাঃ জজ্ঞিরে তং পুরোঃ বংশং প্রবক্ষটামি ॥১ 

পুরোঃ পুত্রঃ জনমেজয়ঃ অভূৎ তশ্ত স্থৃতঃ প্রচিম্বান্ অভ্ভূৎ, 

ততঃ প্রবীরঃ, ততঃ মনন্থ্যঃ, তম্মাৎ চারুপদঃ পুক্রঃ অভবৎ ॥২ 

তশ্ত স্ুছাঃ পুজঃ অভূৎ, তন্মাৎ বহুগবঃ, ততঃ সংবাতিঃ, 

তশ্ত পুক্রঃ অহংবাতিঃ, তন্ত সুতঃ বৌদ্রান্খঃ স্থৃতঃ (৩ 
তন্ত বৌদ্রাশ্বস্ত ঘৃভাচ্যাম অগ্দরসি জগদাত্মনঃ মুখ্যস্ত 

৬.৬ পপ আপ ৮ আপা পসপী পপ সপ শাল পা াপাশীট সব এর পর ৬৯৯ 

বিংশ অধ্যায় | 

[পুরুবংশবর্ণন এবং ছৃষ্যস্ত ও ভরতচরিত কথন ।] 

শ্ীশুকদেব বলিলেন_হে ভরতকুলনন্দন ! 
আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং যে বংশে 

অনেক রাজধি ও ব্রহ্মধি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সম্প্রতি 

সেই পুরুবংশ বর্ণন করিতেছি । ১ 

পুরু হইতে জনমেজয়ের জন্ম হয়, তাহার পুত্র 

প্রচি্বান্, প্রচিন্বানের পুত্র প্রবীর, তাহার পুত্র মনম্থ্য 

এবং মনস্থ্যর পুত্র চারুপদ ।২ 

চারুপদের পুর সহ্য, সুহ্যর পুত্র বন্থগবঃ বহু- 
গবের পুত্র সংযাতি, সংযাতির পুত্র অহংঘাতি এবং 

ধতেয়ুস্তস্ত কুক্ষেয়ুঃ স্থপ্ডিলেয়ুঃ কৃতেয়ুকঃ ৷ 
জলেয়ুঃ সম্ততেয়ুশ্চ ধর্মলত্য ব্রতেয়বঃ ॥৪ 

দশৈতেহপ্নরসঃ পুত্র! বনেয়ুশ্চাবমঃ স্মৃতঃ | 
ঘৃতাচ্যামিক্দ্িয়াণীব মুখ্যস্য জগদাতানঃ ॥৫ 
খতেয়ে! রন্তিনাবোহভূৎ ভ্ত্রয়স্তস্াত্বজা নৃপ। 

স্ুমতির্জবোহপ্রতিরথঃ কথ্োহপ্রতিরথাত্বজঃ ॥৬ 
ত্য মেধাতিথিস্তল্মা€ প্রক্ষম্নাগ্যা ছ্বিজাতয়ঃ | 

পুত্রোহভূৎ স্বমতে রৈভ্যো ভুষ্য্তস্তৎস্থতো! মতঃ ॥৭ 

অতমত্হজ্ঞঃ 

প্রাণন্ত বশীভূভানি ন ইন্দ্রিয়াণি ইব এতে দশপুলাঃ বভূবুঃ । তে 
চ প্বাভেয়ুঃ কক্ষেয়ু: স্ৃপ্ডিলেযুত রুতেযুঃ জলেযুঃ সম্ততেযুঃ ধর্োযুঃ 

সম্ততেয়ূঃ, ব্রতেযুঃ, বনেযুঃ ইতি ভত্র ধতেয়োঃ পু্রঃ রস্তিনাবঃ 
অভৃৎ) ছে নুপ! ভম্ ত্রয়ঃ আম্মজাঃ জাভা: যথা স্থমতি$, 

ফ্রবঃ, অপ্রতিরথঃ ইতি । ভত্র অপ্রভিরথন্ত আঁহ্মজঃ কথ্ধঃ ॥০-৬ 

তন্ত পুক্রঃ মেধাতিথিঃ; ভতশ্মাৎ প্রস্বন্পপ্রভৃতয়ঃ খিজাতয়ঃ 
ত্রাঙ্মণাঃ জজ্জিরে । সুমতেঃ পুভ্রঃ রৈভ্যঃ অভুৎ্, তস্য সুতঃ 
ছুদ্মস্তঃ হত; প্রখ্যাতঃ ॥৭ 

অহংযাতির পুত্র রৌদ্রাশ্ব ।৩ 
জগতের আত্মা মুখ্য প্রাণের বশীভূত দশটি 

ইন্দ্রিয়ের গায় ঘৃতাচীনামী অগ্সরার গর্ভে রৌত্রাশের 

দশটি পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম- _খতেয়ু, 
কক্ষেয়ু, স্থ্ডিলেয়, হৃতেয়ু, জলেয়ু, সঙ্গতেয়ু, ধর্সেয়ু, 

সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু এবং সবকনিষ্ঠ বনেয়ু ।৪-৫ 

হে মহারাজ ! খতেয়ুর পুত্র র্তিনাব, রস্তিনাবের 

তিন পুত্র-_ন্থুমতি, প্রুব ও অপ্রতিরথ। অপ্রতিরথের 
পুত্রের নাম কথ ।৬ 

কথের পুত্র মেধাতিথি । মেধাতিথি হইতে প্রন্বন্ন- 
প্রভৃতি দ্বিজাতি পুত্রগণের জন্ম হয়। সুমতির পুত্র 



বিংশং অধ্যায়ঃ ] উীমদৃক্ডাগবতম্ ১৭১৭ 

দুষ্যন্তো মৃগয়াং যাতঃ কথাশ্রমপদং গতঃ। ব্যক্তং রাজন্যতনয়াং বেদ্ম্যহং ত্বাং হমধ্যমে | 

তত্রাসীনাং স্বপ্রভয়। মণ্ডয়ন্তীং রমামিব ॥৮ ন হি চেতঃ পৌরবাণামধর্মে রমতে কচি 0১২ 

বিলোক্য সচ্যো মুযুহে দেবমায়ামিব ভ্বিয়ম্ । শকুস্তলোবাচ। 

বভাষে তাং বরারোহাং ভটেঃ কতিপয়ৈরতঃ ॥৯ বা রায় টি তিজিনাজিনা 

তদর্শনপ্রমুদিতঃ সংনিরৃভপরিশ্রমঃ | 7 

পপ্রচ্ছ কামসন্তপ্তঃ প্রহ্ন্ শ্রক্ষয়। গিরা ॥১০ 

কা ত্বং কমলপত্রাক্ষি কশ্যালি হদয়ঙ্গমে | 

কিং বা চিকীধিতং ত্বত্র ভবত্যা নির্জনে বনে ॥১১ 
০৮৯৮ পপ পদ পন পপর) জা আল্যা লা পাশাপাশি ্শশ্ীশ্ শী শী শশী পিটিশ ্্ 

কদাচিৎ হুম্সস্তঃ বনে মুগয়াং কৃুর্ধন্ যদৃচ্ছয়া কথস্ত খষেঃ 

আশ্রঙং স্থানং গতঃ; তত্র আশ্রমে আলীনাম্ উপবিষ্টাং 

স্বপ্রভয়। আজমং মওয়স্তীং শোভয়ন্তীং দেবস্ত মায়াং মোহিনী- 

শক্তিং রমাম্ ইব স্বয়ং বিলোক্য সগ্ভঃ তত্ক্ষণমেব মুমুহে | 
তন্ত দর্শনেন প্রমুদিতঃ হৃ্টঃ অতএব সন্নিবৃত্তঃ পরিশ্রঃ যন্ত 

সঃ দুষ্যন্তঃ কতিপয়ৈঃ ভটেঃ বৃতঃ সন তাং বরারোহাং 

নুনদরীং বন্ভাষে। সঃ কামেন সন্তপ্তঃ চ প্রহসন ক্ষয় মধুরয়া 

গির। বাচা ভাং পপ্রচ্ছ_যথা ছে কমলপত্রাক্তি ! হে হাদয়ঙ্গমে 

হনোহরে ! ত্বং ক! জাতিবিশিষ্টা। কম্ত কন্তা ইতি। অত্র 
তু নিজ্জ্নে ভব্ত্যা ত্বয়া কিং চিকীধিতং কর্ত,ম্ ই্টম্ 
ঘআন্তি ॥৮-১১ 

রেভি এবং রেভির পুত্র হুষ্যস্ত ।৭ 

এক সময়ে ছুয্যস্ত মৃগয়া করিতে যাইয়া কথমুনির 

আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি 

কয়েকজন মাত্র সৈন্যঘ্বারা পরিবৃত ছিলেন। তিনি 

সেখানে লক্ষমীদেবীর ন্যায় নিজ কান্তি দ্বারা আশ্রমের 

শোভাবর্ধনকারী দেব-মায়াতুঙ্য এক রমণীকে দর্শন 

করিয়। মেই সুন্দরীর সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত 

হইলেন 1৮-৯ 
তৎকালে সেই রমণীর দর্শনে তিনি অতিশয় হট 

হইয়াছিলেন এবং তাহার পরিশ্রম দূর হইয়াছিল । 
এ অবস্থায় তিনি কামগীড়িত হইয়া হামিতে হাসিতে 

অতিশয় কোমল বাক্যে সেই রমণীকে জিজ্ঞাসা 

করিলেন ।১০ 

হে পল্পপ্লাশলোচনে ! হে মনোরমে ! তুমি 

বেদৈতদ্ ভগবান্ কথো৷ বীর কিং করবাম তে ॥১৩ 

আস্ততাং হারবিন্দাক্ষ গুহ্থতামর্ণং চ নঃ। 
ভূজ্যতাং সন্তি নীবারা উষ্যতাং যদি রোচতে ॥১৪ 

হে সুষধ্যমে | ত্বাম্ অহং রাজহ্যতনয়াং ব্যক্তং স্পষ্টং 
বেদ্মি। যতঃ হি পৌরবাণাং পুরুবংশকজ্জানাং ৷ চেতঃ অধর্দ্ে 

কচিদপি ন রমতে ॥১২ 

শকুন্তলা উবাচ। বিশ্বামিত্রন্ত ক্ষত্রিরস্ত আত্মজা কন্ঠ! 
অহুং ফেনকায়াম্ অগ্সরসি জাভা) ্বর্গং গচ্ছন্ত্যা তয়া চ 

বনে ত্যক্তা। এতং বৃত্তান্তং ভগবান্ কথঃ বেদে জানাতি। 

হে বীর! তে তব কিং করবাম ॥১৩ 

হে অরবিনাক্ষ! যথাগ্ুখং ত্বয়। অত্র আন্ততাং স্বীর়ভাম্। 

নঃ অশ্মাকম্ অর্থণং জলাসনাদিকং গৃহাতাম্। অত্র নীবারাঃ 
আরপ্যক-ব্রীহয়ঃ সম্তি-_ভুজ্যতাম, যদি রোচতে, হি 
উদ্যতাম্ 1১৪ 

কে? কাহারই বা কন্যা এবং এই নির্জন বনে 

অভীপ্ষিত কাধই বা কি 1১১ 

হে সুন্দরি ! তুমি যে ক্ষত্রিয-কন্যা, ইহা আমি 

নিশ্চিতভাবেই অনুভব করিতেছি ; যেহেতু পৌরব- 

গণের চিত্ত কখনও অধর্মসার্গে প্রবৃত্ত হয় ন! 

( অর্থাৎ তুমি ক্ষত্রিয়-কন্া এবং আমার বিবাহযোগণ)! 

না হইলে আমার আর্ধচিত্ত কখনও তোমার প্রতি 

আসক্ত হইত না )।১২ 

শকুস্তল। বলিলেন-_হে বীর ! আমি বিশ্বামিত্রের 

কন্তা এবং মাতা মেনকা আমাকে বনমধ্যে ত্যাগ 

করিয়াছিলেন। ভগবান্ কঞ্থ এসকল বৃত্বাস্ত অবগত 

আছেন। সম্প্রতি আমি আপনার কি করিব 

বলুন ।১৩ 

হে কমললোচন ! আপনি 

শশা পপি ০ এগ লা কা 

উপবেশন করুনঃ 



১৪১৮ আধ্যশা। | নবম সঃ 

ছুষ্যন্ত উবাচ । কথঃ কুমারস্য বনে চক্রে সমুচিতাঃ ক্রিয়াঃ। 
উপপন্নমিদং সুত্র জাতায়াঃ কুশিকানয়ে । বদ্ধ। মৃগেন্্রাংস্তরসা ক্রীড়তি ম্ম ল বালকঃ ॥১৮ 
স্বয়ং হি বুণুতে রাজ্ঞাং কন্যকাঃ সদ্রশং বরম্ ॥১৫ 

5 তং ছুরত্যয়বিক্রান্তমাদায় প্রমদোত্তমা | ওমিত্যুক্তে যথাধর্মমুপযেমে শকুন্তলাম্। 

গান্ধর্ববিধিনা রাজা! দেশকালবিধানবিৎ ॥১৬ 

অমোঘবীর্ধে! রাজবিরমহ্ষ্যাং বীর্য্যমাদধে | 

স্বোভূতে ন্বপুরং যাতঃ কালেনাসুত সা স্থতম্ ॥১৭ 

ুমান্তঃ উবাচ। হে সুক্র! কুশিকান্বয়ে জাতায়াঃ তব 

ইদং কিং করবাম। ইত্যাদি বচনম্ উপপন্নং যুক্তমেব | হি 
ষপ্মাৎ বাজ্ঞাং কন্তকা স্বয়মেব সদৃশং বরং পতিং বৃণুভে ॥১৪ 

ততঃ তয়া দুন্যস্তোক্তে “ওম্, ইত্যঙ্সীকৃতে সতি দেশকাল- 

বিভাগবিৎ রাজা ছুয্যন্তঃ গন্ধর্্ববিধিনা মিথঃ সময়পূর্ববকেন 
যথাধর্্মং শকুস্তলাম্ উপযেষে স্বীরুতবান্ ॥১৬ 

অমোঘম্ অবিতথং বীধ্যং যন্ত সঃ রাজধিঃ ছৃতযন্তঃ মহিত্যাং 
তন্ঠাং শকুত্তলায়াং বাঁধ্যং রেতঃ আদধে নিহিতবান্। ততশ্চ 

স্বোতৃতে অহনি প্রভাতে সতি স্বপুরং যাতঃ গভঃ। কালেন 
সা শকুল্তলা দৃতম্ অস্ত সুযুবে ॥১৭ 

ভহ্ঃ কুমারহ্ত সমুচিতাঃ জাতকর্মাদিক্রিয়াঃ কথঃ বনে 

আমাদের পুজা গ্রহণ করুন, আশ্রমোচিত আহার্য 
গ্রচুর নীবার ধাশ্য রহিয়াছে, তাহার অন্ন ভোজন 
করুন'এবং যদি ইচ্ছ। হয়, তবে এখানে বাস করুন ।১৪ 

দুষ্যস্ত বলিলেন_ হে সুন্দরি! তুমি কুশিকের 

ংশজাতা বলিয়া তোমার বাক্য যুক্তিযুক্তই 

হইয়াছে । রাজকন্ঠাগণ স্বয়ংই যোগ্য বরকে বরণ 
করিয়া থাকে 1১৫ 

তখন শকুস্তল! তাহার বাক্যে সম্মতি দান করিলে 

দেশকালোচিত নিয়মজ্ঞজ রাজা গ্রান্ধর্ববিধানানুসারে 

শকুস্তলাকে যথাধর্ম বিবাহ করিয়াছিলেন ।১৬ 

অনম্তর অব্যর্থবীর্য রাজধি মহিষী শকুস্তলার 
গর্ভাধান করিয়া! পর দিন নিজ পুরে চলিয়া গেলেন 
এবং শকুস্তলাও যথাকালে একটি পুত্র প্রসব 

হরেরংশাংশসম্ভৃতং ভর্ভ,রন্তিকমাগমণ্ ॥১৯ 

যদা ন জগৃছে রাজ ভাধ্যাপুত্রাবনিন্দিতৌ | 

শৃতাং সর্ববভূতানাং থে বাগাহাশরীরিণী ॥২ 

এব চক্রে । সঃ চ বালকঃ তরসা বলেন মৃগেন্ত্রান্ নিংহান্ 
বন্ধা তৈঃ ক্রীড়ি স্ম ॥১৮ 

ছুরত্যয়ম্ অপ্রতিহতং বিজ্রাস্তং বিক্রমণং যন্ত তং হরেঃ 
ভগবভঃ অংশাংশেন সম্ভৃতং তং কুঙ্গারম্ আদায় গৃহীতা। সা 

প্রমদ্দোত্তসা শকুস্তলা ভর্ভ্ঃ ছুয্ন্তস্ত অন্তিকং সমীপম্ 

আগমত 1১৯ 

অনিনদিতৌ নিছুষ্টৌ ভার্্যা-পুতৌ (জনাপবাদভয়াৎ) দা 
রাজা ছুষবস্তঃ ন জগৃছে ন্বকীয়ত্বেন ন স্বীরুতবান্, ভদা শৃতাং 
সর্বভূতানাং সতাং খে আকাশে অশরারিণী অদৃষ্টবন্তুকা বাক্ 
আহ অশায়ত ইতি ॥২০ 

করিলেন 1১৭ 

মহধি কথ্থ বনমধ্যেই সেই নবজাত কুমারের জাত- 
কর্মাদি ক্রিয়াসমূহের সম্পাদন করিয়াছিলেন। এ 
বালক শৈশবেই নিজ বলে বনের সিংহকে আবদ্ধ 
করিয়া খেল! করিত।১৮ 

কিয়ংকাল পরে শকুস্তল1 বিষ্ণুর অংশ হইতে 
উৎপন্ন সেই ছুরস্ত বিক্রমশালী পুত্রকে লইয়া স্বামীর 
নিকট গমন করিলেন ।১৯ 

রাজ ছুষ্যস্ত সে সময়ে সেই অনিন্দনীয়া ভার্ধা 
ও সন্তানকে কোনরূপেই গ্রহণ করিলেন না; তখন 

রাজাকে লক্ষ্য করিয়া সকলের কর্ণগোচরে আকাশে 

অশরীরিণী বানী এরূপ বলিয়াছিল।২০ 



বিংশ; জর্যায়ং ) 

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রে। যেন জাতঃ স এব লঃ 

ভরম্থ পুন্রং ছুষ্যস্ত মাবমংস্থাঃ শকুস্তলাম্ ॥২১ 

রেতোধাঃ পুত্রো নয়তি নরদেব যমক্ষয়াু | 

স্বং চাস্ত ধাত। গর্ভস্য সত্যমাহ শকুম্তল। ॥২২ 

পিত্যুযপরতে দোহপি চক্রবর্তী মহাষশাঃ 

মহিমা গীয়তে তস্ত হরেরংশভূবে৷ ভূবি ॥২৩ 

ভঙ্া চম্দময়ং পাত্রং তদদধারমাত্রম এব মাতা) পুজঃ 

তু পিতৃঃ এব। যেন পিত্রা জাতঃ উৎপাদিতঃ, সঃ পুর: 
সঃ এৰ পিতৃরূপঃ। অতঃ পুজ্ং ভরস্ব পুযাণ। হে দু্বস্ত! 
শকুত্তলাং মা অবমংশ্থাঃ ॥১ 

রেতোধাঃ রেভ:সেক্তা বংশকর্তা পুত্রঃ যমক্ষয়াৎ (যন 

ক্ষয়াৎ শ্থানাং) পিতরং নয়তি ভারম়তি। তহ্ঃ গভন্ত ত্বম্ 

এব ধাতা ধারকঃ। শকুন্তলা সত)ম্ আহ ॥২২ 

ততশ্চ পিতরি ছুষ্যস্থে উপরতে মুতে সভি সং ভরত: 

অপি চক্রবর্তী সপ্তদধীপাধিপতিঃ সহাষশাঃ বিপুলকীন্তিঃ চ 
অভূৎ। ভুবি হরেঃ অংশতূবঃ তশ্য মহিমা অধুনাপি গীয়তে ॥২৩ 

যতঃ অন্য ভরতত্ত দক্ষিণ-হস্তে চক্রং চক্রাকারা রেখা 

হে ছুষ্যস্ত ! মাত ভন্ত্রা অর্থাৎ চর্মপাত্রের ম্যায় 

আধারমাত্র, বস্তুতঃ পুত্র পিতারই হয়; যেহেতু 
পিতাঁই পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। অতএব তুমি এই 
পুত্রকে ভরণ কর, আর শকুস্তলাকে অবজ্ঞা করিও 

না ২১ | | 
হে মহারাঁজ ! বংশরক্ষক পুত্রই পিতাকে যমালয় 

(নরক) হইতে উদ্ধার করে। তুমিই এই গর্ভের 

উৎপাদক, শকুস্তলা ইহ! সত্যই বলিয়াছে।২২ 
পিতার মৃত্যুর পর মহাযশস্বী ভরতই সমর 

হইয়াছিলেন। শ্রীহরির অংশের অংশজাত ভরতের 
মহিম! অগ্ঠাবধি পৃথিবীতে কীতিত হয ।২৩ 

তাহার দক্ষিণ হস্তে চক্রচিহ্ন ও পদযুগলে 

পন্মকোষের চিহ্ন ছিল। মহানামর্থ্যশালী ভরত মহা- 

চাঁগবৎ ১৭১৯ 

চক্রং দক্ষিণহত্তেইস্য পদ্মকোযোহস্য পাদয়োঃ। 
হীজে মহাভিমেকেণ সোইভিযিক্তোহধিরাড.বিস্ুঃ1২৪ 

পঞ্চপঞ্চাশত। মেধ্যৈর্গঙ্গায়ামন বাজিভিঃ। 
মামতেয়ং পুরোধায় যমুনায়ামনু প্রভূঃ ॥২৫ 

'অফ্টসপ্ততিমেধ্যাশ্বান্ ববন্ধ প্রদদদ্ বস্তু । 
ভরতম্য হি দৌধ্যস্তেরমিঃ লাচীগ্তণে চিতঃ | 
সহত্রং বন্ধশো যন্মিন্ ব্রাঙ্গণা গা! বিভেজিরে ॥২৬ 

সপ এ ০ সর সক 

তথ! অস্ত পাদয়োঃ পল্পকোষঃ পদ্মকোষাকার! রেখা চ বর্ততে 

ইতি সঃ চ যহাভিযেকবিধিনা রাঙ্গ্যে অভিষিক্ত; স্থাপিতঃ 
অধিরাট. সার্বছোৌমঃ ৰিভূঃ সমর্থঃ ভরতঃ ষামছেয়ং মমভায়াঃ 
অপত্যং দীর্ঘতমসম্ খষিং পুরোধায় পুরোহিতং কুত্ব! গঙ্গায়াং 

অন্থু গগগাতীরে পঞ্চপঞ্চশভা মেখধ্যেঃ পবিত্রৈঃ বাজিভিঃ 
অশ্বৈঃ অশ্বমেধৈ; হবিম্ ঈজে আরাধিতবান্, তথা বসু ধনং 
গ্রদদৎ প্রযচ্ছৎ | যমুনাম্ অন্থু বমুনাস্ধীরে অষ্টাধিকসপ্তত্ি- 
সংখ্যকান্ মেধ্যান্ ববন্ধ বন্ধন-পূর্ববকম্ ঈীজে | দৌ্স্তে: দুষ্ন্ত- 
পুরস্ত ভরভন্ত সাচীগুণে প্ররুষ্ট-গুণবতি দেশে অগ্নিঃ চিন্তঃ 

অভূৎ) যন্সিনি অগ্নিচয়ন-স্থলে সহতব্রাঙ্মণাঃ ভরতেন 

ভূরিদানেন দতাঃ গাঃ বদ্ধশঃ প্রতে)কং বদ্ধং বন্ধং বিভেজিরে 
বিভজয ভগৃহুঃ ॥২৪-২৬ 

ভিষেকদ্বারা সম্রাট পদে অভিষিক্ত হইয়া মমতার পুত্র 
দীর্ঘতমাকে পুরোহিত পদে বরণপূর্বক গঙ্গাতীরে 
যজ্ডের টপযোগী পঞ্চান্নটি অশ্বদ্ধারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন । 
এই্রূপে ভিনি যমুনার তীরেও আটাত্তরটি যজ্ঞীয় অশ্ব 
বন্ধন করিয়াছিলেন (অর্থাৎ উভয় স্থানেই অশ্বের 

সমসংখ্যক অশ্বমেধ যাঁগ করিয়াছিলেন )। এ সকল 

যজ্ছে তিনি ত্রাহ্মনগণকে প্রচুর ধন দান করিয়া- 

ছিলেন। ছুষ্যস্তনন্দন ভরতের যজ্জীয় অগ্নি উত্তম 
গুণযুক্ত দেশে স্থাপিত হইয়াছিল। সেই স্থানে অগ্মি 

স্থাপনকালে সহত্র ব্রাহ্মণ ভরতকর্তৃক প্রদত্ত ধেনু- 

গণকে ভাগ করিয়া প্রত্যেকে তের হাজার চৌরাশীটি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ।২৪-২৬ 



১৭২৭ আধ্যশান্ [ নবমং স্বন্ধঃ 

্রয়ন্তিংশচ্ছভং হশ্বান্ বন্ধু! বিস্মাপয়ন্ নৃপান্। কিরাতছুণান্ যবনানন্ধান্ কঙ্কান্ খশাঞ্চকান্। 

দৌধ্যন্তিরত্যগাল্মায়াং দেবানাং গুরুমাযষৌ ॥২৭.  অক্রন্মণ্যান্ নৃপাংশ্চাহুন্ শ্লেচ্ছান্ দিখিজয়েহ- 

সগান্ শুরুদতঃ কৃষ্ণান্ হিরণ্যেন পরীবৃতান্। 

অদ্দা কর্মণি মারে নিযুতানি চতুর্দশ ॥২৮ 

ভরতম্ত মহণ্ড কর্ম ন পুর্বেবে নাপরে নৃপাঃ | 

নৈবাপুর্নৈব প্রান্দ্যস্তি বাহুভ্যাং ত্রিদিবং বথ! ॥২৯ 

য়স্ত্িংশৎ*শভ-সংখ]াকান্ অশ্বান শ্বারোহণার্থ, বদ্ধ 

স্বৈশ্বধ্যেণ নৃপান্ অন্তান্ বিশ্মাপয়ন্ দৌত্বস্তিঃ ভরতঃ দেবানাম্ 
অপি মায়াং বৈভবম্ অত্যগাৎ অত্যশেত ; যতঃ দেবানাং 

গুরু পূজ্যং ভগবস্তম্ এব যযৌ শরণং যাতঃ॥২৭ 

শুরুদতঃ গুরুদস্তবিশিষ্টান্ হিরণ্যেন পরিবৃতান্ ভূষিতান্ লক্ষাণি 

ত্রয়োদশ কৃষ্চান্ মূগান্ ভত্্রমন্ত্রমূগাদি-জাতি-বিশিষ্টান্ গজশেষ্ঠান্ 
মঞ্চারে মঞচারাখ্যে কর্্মবিশেষে চ অদদাৎ প্রা যচ্ছৎ ॥২৮ 

কিঞ্চ ভরতন্ত মহৎ অদ্ভুভং কর্ম পূর্বে যে অতীতাঃ 

বৃপাঃ তে ন রুতবস্তঃ, থা! যে অপরে ভাবিনঃ বর্তম।নাঃ 

চ নুপাঃ তেহপি ন করিয্স্তি; যথা পুণ্যং বিনা কেবসং 

বাহুভ্যাং বাহুথলেন স্বর্গং জনা; ন প্রাপুবস্তি ॥২৯ 

হুষ্যস্তপুত্র ভরত তেত্রিশ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়! 

পৃথিবীস্থিত নরপতিগণকে বিশ্ময়ান্বিত করিয়া দেবতা- 
গণের বৈভবকে অতিক্রম করিয়াছিলেন; যেহেতু 
তিনি শ্রীহরির অংশজাত বলিয়া ( দেহত্যাগের পর ) 
শ্রীহরিকেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।২৭ 

মহারাজ ভরত কোন বিশেষ কর্ম উপলক্ষ্যে 

নুবর্ণমপ্ডিত শুরুদস্ত কৃষ্ণকায় চতুর্দশ লক্ষ হস্তী দান 

করিয়াছিলেন।২৮ 

লোক যেরূপ হাতের সাহায্যে স্বর্গ প্রাপ্ত হয় 

না, সেরূপ ভরতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তাঁ নরপতিগণ 
ভরতের অনুষ্ঠিত মহৎ কর্মসমূৃহের অনুরূপ কর্ম 

করিতে পারে নাই এবং করিতে পারিবেন না। ২৯ 

ভরত দিগবিজয়কালে কিরাত, হুণ, যবন। 

সংবতসরান্ দিক্ষু সর্বসু চক্রম আজ্ঞাম্ অবর্ভয়ৎ ॥৩২ 

খিলান্ ॥৩০ 

জিত্ব! পুরাস্থরা দেবান্ যে রসৌকাংসি ভেজিরে। 
দেবন্দিয়ো রসাং নীতাঃ প্রাণিভিঃ পুনরাহরহু ॥৩১ 

সর্বকামান্ দুদৃহতুঃ গুজানাং তম্ক রোদসী। 
সমান্দ্িনবমাহশ্রীদিক্ষ চক্রমবর্তয়তড ॥৩২ 

অত্রদ্ষণ্যান বেদএাঙ্গণাদিযু প্রতিকূলান কিরাভাদীন্ 
হীনজাতীন্ নৃপান্ অখিলান্ শ্রেচ্ছান্ চ দিগবিজয়ে ভরতঃ 
অহন্ ॥৩০ 

যে অন্গুর|ঃ পুরা পূর্বকালে দেবান্ জিত্বা রসৌকাংসি 
রসাতলম্থানানি ভেজিরে প্রাপুঃ, তৈ£ চ প্রাণিভিঃ যাঃ দেবগ্রিয়ঃ 

বসাতলং প্রতি নীতাঃ প্রাপিতাঃ, তাঃ পুনঃ তরতঃ আহরৎ 

আনীতবান্॥৩১ 

ভরতে রাঞঙ্জনি সতি তশ্ত প্রজানাং সর্ধান্ কামান্ 
অভিপধিত।ন্ পদার্থন রোদসী দ্যাবাপৃথিবেো ছুছহতুঃ 
পুরয়ামাসতৃঃ | এবং ত্রিনবসাহতীঃ সমাঃ সপ্তবিংশতি-সহত্র- 

স্ীশীশি শশী সপাশপীশশিশি শিপপশাা ০০০ পক্পাাপাস্প্ পল 

পৌগু, কম্ক, খশ, শক, শ্লেচ্ছ এবং ব্রাঙ্মণবিরোধী 
নরপতিগণকে বধ করিয়াছিলেন 1৩০ 

পূর্বে যে সকল অসুর দেবতাগণকে পরাজিত 

করিয়া পাতালপুরে 'বাস করিতেছিল, সেই সকল 

বলবান্ অস্থর দেবরমণীগণকেও পাতালে লইয়া 
গিয়াছিল ; মহারাজ ভরত সেই অস্ুুরগণকে জয় 

করিয়া সেই রমণীগণকে পুনরায় দেবগণের নিকট 
আনয়ন করেন ।৩১ 

স্বর্গ ও পৃথিবী মহারাজ ভরতের প্রজাগণের সকল 

অভিলাষ পুরণ করিত। তিনি সাতাশ হাজার 
বমর কাল পৃণ্বিবীর সকল দিকে নিজ সৈন্য চালনা 
বা আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন ।৩২ 

ৃ 

ৃ 
র্ 
1 



বিংশং অধ্যায়ঃ ] 

স লম্রাভলোকপালাখ্যমৈশ্র্য্যমধিরাট, শ্রিয়ম্। 
চক্রং চাম্থালিতং প্রাণান্ ম্বযেত্যুপরবাম হু ॥৩৩ 
তন্যাসন্ নৃপ বৈদর্ড্ঃ পত্যন্তিঅঃ হুসম্মতাঃ। 
জন্মস্ত্যাগভয়াৎ পুত্রান্ নানুরূপা ইতীরিতে ॥৩৪ 
তন্ঠৈবং বিতথে বংশে তদর্থং যজতঃ স্থৃতমৃ। 
মরুতক্তোমেন মরদতো ভরদ্বাজমুপাদছুঃ ॥৩৫ 

ততঃ চ সম্রাট সঃ ভরত: লোকপালাখ্যং লোকপালেষু 
আ..সমস্তাৎ খ্যাতি যম্মাৎ তথাভূভম্ এ্রশ্ব্্ং গজরথাদিকং 
তথা অধিরাজ্ঞাং শ্রিয়ং ধনম্, অস্থলিতম্ ক্মব্যাহতং চক্রম্ 
আজ্ঞারপং প্রাণান্ ইন্দ্রিয়াণি চ মুষা পরষপুরুযার্থ-ভগবৎ- 
প্রান্তি-প্রতিবন্ধকত্বাদ ছুঃখপ্রদত্বাচ্চ মিথ্যা ইতি মন্তা তেভ্যঃ 
উপররাম বিরক্তঃ ভূতা বনঞ্চ গত্বা ভক্ত্যা ভগবস্তম্ প্রাপ ইতি ॥৩৩ 

হে নৃপ! তিহ্ত ভরতশ্ সুপসম্মভাঃ পত্ব্যঃং বৈদর্ভযঃ 

বিদর্ভ্ স্ুতাঃ তিশ্ঃ আসন্। তাঃ চ জাভান্ পুত্রান্ ন 
অন্ুনূপাঃ যম সমৃশাঃ ইমে ন ভবস্তি ইতি ভত্র্ ঈর্িতে 
অভিহিতে সতি পুনরেষাং বৈপাদৃশ্ত-_দশনেন ব্যভিচার- 
শহয়! অন্ান্ তযজেৎ ইতি ত্যাগভয়াৎ একৈকং জদ্র,ঃ হত- 
নত্য; ॥৩৪ 

এবং তস্য ভরতহ্ত বংশে বিতথে ব্যর্থ সতি ভাদর্থং 
রর 

এইরূপে দীর্ঘকাল রাজ্যভোগের পর মহারাজ 
ভরত লোকপালগণ অপেক্ষাও সমধিক খ্যাতি 
সম্পন্ন এশ্বর্য, সাম্রাজ্য সম্পত্তি এবং শৌর্ষ প্রভাবে 
প্রচ্গরিত অলঙ্খনীয় রাজাদেশ সমস্তই মিথ্যা মনে 
করিয়। সকল বিষয় হইতেই নিবৃত্ত হইয়াছিলেন 1৩৩ 

হে মহারাজ ! ভরতের বিদর্ভদেশীয়। পত্বী ছিলেন, 
তাহারা সর্বতোভাবে মনোমতা৷ হইলেও রাজা ভরত 
তাহাদের পুত্রগণকে নিজের অনুরূপ না বলায় 
তাহারা নিজেদের সতীত্বের প্রতি ভরতের সন্দেহ 
হইয়াছে, অতএব তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিতে 
পারেন এইরূপ ভয়বশতঃ জন্মের পর সকল সম্তানকেই 
হত্য। করিয়াছিলেন ।৩৪ 

এইরূপে তাহার বংশ ব্যর্থ হইলে তিনি বংশ 
২১৬ 

৯৭২১ 

অন্তর্বত্যাং ভ্রাতৃপত্ব্যাং মৈথুনায্র বৃহম্পতিঃ | 
প্রবৃত্তো বারিতো গর্ভং শপ্ত। বীর্ধ্যমবাস্থজৎ ॥৩৬ 
তং ত্যক্ত,কামাং মমতাং ভতৃত্যাগবিশস্কিতাম্। 
নামনির্বচনং তশ্ত প্লোকমেনং স্থরা জণ্ডঃ ॥৩৭ 

মুঢে ভর দ্বাজমিমং ভর দ্বাজং বুহস্পতে । 
যাতো যছুক্ত/ পিতরো ভরদ্বাজস্ততস্ত্য়ম্ ॥৩৮ 

পুজার্থং হরুংন্তোমাখ্যেন যাগেন বজতঃ আরাধনম্ কুর্বতঃ ভন্ত 

প্রসন্নাঃ সম্তঃ মরুতঃ ভরছাজাখ্যং পুত্রষ্ উপাদ€্ঃ সমর্পয়ামাসথঃ 1৩৫ 

কদাচিৎ বৃহস্পতিঃ অস্তর্বস্তযাং গভিণ্যাং ভ্রাতুঃ উতখ্যস্য 
পদ্থ্যাং মমতায়াং চৌধোণ মৈথুনায় প্রবুত্তঃ (তদ। ছিতীয়-গর্ভন্য 
অবকাশাভাবাৎ আক্রোশ-পূর্বকং) বারিতঃ) ততঃ জুদ্ধঃ 

বৃহস্পতিঃ “ত্বম্ অন্ধো! ভব, ইতি তং গর্ভং শপ্তু1] বলাং 
বাঁধ্যম্ অবাস্থজৎ স্তাসিঞ্ৎ। পরবীধ্যজং ভং পুক্রং ত্যক্ত,কামাং 

যত: ভর্তঃ ভ্যাগবিশঙ্কিতাং মমভাং প্রতি সুরাঃ তশ্চ বালস্ত 

নাম নির্বচনম, ( নাম নিরুচ্যতে যেন কথাভৃত্ঞম) এনম. 

একং শ্লোকং জণ্ডঃ উত্তবস্তঃ ॥-৩৬-৩৭ 

হে মূছ়ে ইমং পুক্রং ভর! (একস ক্ষেত্রস্ত অন্যহ্য 
বীজাৎ ইতি দ্বাভ]াং জাতম. অভ্ঃ হশ্তাপি অয়ং পুক্রঃ। 

এবম. উক্ত মমত। তম্ আহ, __) হে বৃহস্পতে ! তব ইমং ভর 
০০০ টেস্ট পাপ ১৯৯৯ 

রক্ষার জন্য মরুৎস্তোম যজ্জ আরম্ভ করায় মরুদগণ 

সন্তুষ্ট হইয়া ভরদ্বাজকে পুত্ররূপে তাহার নিকট অর্পণ 

করেন ।৩৫ 

( ভরদ্বাজের জন্ম ও সমর্পণ বৃত্তান্ত ) ভ্রাতা 

উতথ্যের পত্বী মমতার গর্ভাবস্থায় একদিন বৃহস্পতি 

গোপনে তাহার সহিত রতিকর্মে প্রবৃত্ত হইলে 

গর্ভস্থ সন্তান বারণ করায় তিনি তাহাকে “অন্ধ হও 

এব্প শাপ দিয়া বীর্ষ সেচন করেন ।৩৬ 

(ইহার পর গর্ভস্থ সম্ভান পায়ের গুল্ফদেশের 

অধোভাগ দ্বারা এ বীর্ষকে বাহির করিয়া দিলে 

তৎক্ষণাৎ এ বীর্য হইতে এক পুত্র উৎপন্ন হয়) মমতা 

পতি তাহাকে ত্যাগ করিবেন এই ভয়ে বৃহস্পতির 

বীর্ধ্যজাত পুত্রকে পরিত্যাগের ইচ্ছা! করিলে দেবতাগণ 



১৭২ 

চোগ্যামানা হুয়ৈরেবং মস্ত! বিতথমাত্মজমূ। 

ব্যহ্থজন্ মরচতোহবিভ্রন দতোইয়ং বিতথেহময়ে ॥৩৯ 

যতঃ দ্বাভ্যাম, আবাভ্যাম্ জঅন্তায়তঃ জাতঃ, অতঃ নাহম্ 

একাঁকিনী ভরাঙ্গি) এবম. উক্ত বিবদমানে। তৌ পুত্রং 
ত্য যাতৌ ততঃ হেতো।ঃ অয়ং ভরদ্বাজঃ জাতঃ1৩৮ 

এবং ৰালক-পৌষণে সুরৈঃ চোগ্মানাপি মমতা ভম. 
আত্মজং বিতথং ব্যভিচারজত্বেন অপবাদছেতুত্বাৎ নিরর্থকং 

এ পুত্রের নামের অর্থ নিরূপণাত্বক একটি শ্লোক 
উচ্চারণ করিয়াছিলেন ।৩৭ 

( উহ! এইরূপ ) মমতা সন্তান ত্যাগে উদ্যত! হইলে 
বৃহস্পতি বলিয়াছিলেন-_ হে মূঢ়ে! এই পুত্র 'দ্বাজ' 
অর্থাৎ তোমার স্বামীর ক্ষেত্রে আমা হইতে উৎপন্ন 
বলিয়৷ উভয়েরই হয়, অতএব তুমি ইহার ভরণ 

কর। এরূপ বলিয়া পুত্রকে পরিত্যাগপূর্বক উভয়ে 

াধ্যশান্ [ নবম: দ্বন্ধঃ 

ইতি জ্রীমস্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং 

সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে বিংশোহধ্যায়ঃ। 

মত্বা ব্যহ্থজৎ। তাভ্যাং ত্যক্তং তং বালকং সরুতঃ অবিভ্রমন্ 
পালিতবন্তঃ | তৈঃ প্রাপ্ত; অয়ং ভরঘাজঃ ভরতম্য অন্থয়ে বিতথে 

সতি দত্তঃ ॥৩৯ 

ইতি নবহে স্বন্ধে শ্রীথগেন্জ্রনাথশাস্ত্িকৃতাহয়ে বিংশোহধ্যায়ঃ। 

চলিয়। যায়। অতএব এই পুত্রের নাম ভরদ্বাজ ।৩৮ 

দেবতাগণ এরূপ বলিতে আরম্ভ করিলে মমত৷ 

সেই পুত্রকে নিরর্থক মনে করিয়া পরিত্যাগ করেন 
এবং মরুদ্গণ তাহাকে পালন করিয়াও পরে ভরতের 

বংশ ব্যর্থ হয় দেখিয়া পুত্ররূপে ভরতেরই হস্তে অর্পণ 
করিয়াছিলেন 1৩৯ 

শ্রীমন্সহধিবেদব্যাসপ্রণীত পাঁরমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবমন্ন্ধে 
পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্রযট্তীর্থঘ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত 

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 



একবিংশঃ অধ্যায়ঃ 
| ভরতবংশবর্ণনমূ্, রন্তিদেবচরিতকথনগ্চ | ] 

শ্ীশুক উবাচ। 
বিতথন্য স্থতো মনুযুর্বহৎ্ক্ষত্রো জয়স্ততঃ 
মহাবীর্ষ্যো নর গর্গর সঙ্কতিস্ত নরাত্মজঃ ॥১ 
গুরু্চ রস্তিদেবশ্চ সঙ্কতেঃ পাগুনন্দন | 

রন্তিদেবন্ত হি যশ ইহামুত্র চ গীয়তে ॥২ 
বিয়দ্বিভম্য দদতো! লব্ধং লব্ধং বৃভূক্ষতঃ | 
নিষ্ষিঞ্চনন্ত ধীরস্য সকুটুন্বস্ সীদতঃ ॥৩ 

অসম্যহ্হাঃ 

শ্রীশুকঃ উবাচ। বিতথন্ত স্তঃ সন্্যঃ, তন্ত পুত্রাঃ পঞ্চ, 

ভে চযথা বৃহতক্ষেত্র:, জয়দ্রথঃ, মহাবীর্যযঃ, নরঃ, তথা গর্শঃ 

ইতি । তেষু মধ্যে নর) আত্মজঃ সংকৃতি বভূৰ ॥১ 
হে পাওঙুনন্দন ! তস্য সংকতেঃ সুতঃ গুরু১, তস্য সুভঃ 

রস্তিদেবঃ। রন্তিদেবস্ত যশঃ মহিষ! ইহ অমুত্র চ গীয়ভে। 

বিয়দ্বিত্ব্ত ( বিয়তঃ গগনাদিব উদ্য্ং বিনা দৈবাছুপস্থিতং 
ভোগং যন্ত তন্ত ) বুভূক্ষতঃ দৈবাৎ লব্বম্ অভুক্ষতঃ, নিকিঞ্চনন্ত 

ধীর্ত সকুুন্বস্ত সীদতঃ, লন্ধং লব্ধং দদতঃ এবং বর্তমানন্ত সতঃ 
শা টা শিপ শাপিছিত। বিপাশা পাছা াতাস্পাস্পা | পসিপীত নিপল 

একবিংশ অধ্যায় । 
[ ভরতবংশবর্ণন এবং রস্তিদেবের চরিত কথন |] 

শ্রীশুকদেব বলজিলেন--(ভরতের বংশ বিতথ 
অর্থাৎ ব্যর্থ হইলে ভরদ্বাজকে দত্তক পুত্ররূপে প্রাপ্ত 
হন। এই হেতু ভরদ্বাজের নাম “বিতথ' হয়। এ 
স্থলে কাহার বংশ বলা হইতেছে ) হে মহারাজ! 
বিতথের পুত্র মনু হইতে বৃহতক্ষত্র, জয়, মহাবীর্ধ, 

নর ও গর্গ এই পাঁচ পুত্র হয়। তন্মধ্যে নরের পুজ্ের 

নাম সংস্কৃতি ।১ 

হে পাঙুনন্দন! সংকৃতির পুত্র গুরু এবং 
রস্তিদেব। রতিদেবের মহিমা পৃথিবীতে ও স্বর্গলোকে 

ক.্তত হইয়া থাকে ।২ 
উদ্মব্যতীতই যেন আকাশ হইতেই ভোগ্যবস্ত 

সমুদয় ভীহার নিকট উপস্থিত হইত, অথচ তিনি 

যখন;্মাহা পাইতেন তাহাই দান করিতেন বলিয়! 

ব্যতীয়ুরষ্টচত্বারিংশদহান্যপিবতঃ কিল। 
ঘতপায়মসংঘাবং তোয়ং প্রাতরুপস্থিতম্ ॥৪ 

কচ্ছ,প্রাপ্তকুটুন্বস্থ ক্ষুতৃড়ভ্যাং জাতবেপথোঃ। 
অতিথিরব্রাক্ষণঃ কালে ভোক্ত,কামস্ত্য চাগমণ্ড ॥৫ 

তস্মৈ সংব্যভজ সোহমাদৃত্য শ্রদ্ধয়াস্থিতঃ। 
হরিং সর্বত্র সংপশ্যন্ স ভুক্ত প্রযযৌ দ্বিজঃ ॥৬ 

সপ চপ পে ৮ ৯ 

তবহ্থ্মঃ 
অষ্টচত্বারিংশৎ অহানি দিনানি অপিবতঃ জলপাঁনম্ অকুর্ববতঃ 

কিল ব্যতীযুঃ, তদা দ্বৃতং পায়সং সংবাবং ভোয়ং চ প্রাতঃ 

উপস্থিতং প্রারন্ধবশাতৎ কুতশ্চিৎ প্রাপ্তম্ 1২-৪ 

রচ্ছপ্রাপ্তকুটুত্বস্ত ক্ষুত্ডভ্যাং জাতবেপথোঃ জাতকম্পত্ত 

ভোঁক্ত কাষহ্য তস্ত ভোজনকালে কশ্চি অতিথি: ব্রাহ্মণ: 
আগমৎ 0৫ 

সঃ রস্তিদেবঃ সর্বত্র হরিং পশ্যন্ শরদ্ধয়া অন্থিতঃ যুক্তঃ এব 
তশ্মৈ আদৃত্য অন্পং সংব্যভজৎ | সঃ দ্বিজঃ তুক্ত! চ প্রবযৌ।৬ 

ক্ষুধার্ত অবস্থায় সপরিবারে অবসাদগ্রস্থ থাকিতেন। 
তিনি নিষ্ষাম ও ধীর পুরুষ ছিলেন। একসময়ে 
তিনি জলমাত্র পান করিয়া আটচল্লিশ দিন 
অতিবাহিত করিবার পর তাহার নিকট ঘ্ৃত, পায়স, 

ূ সংযাব (পিষ্টকবিশেষ) এবং পানীয়জল উপস্থিত 

হইল 1৩-৪ 

তৎকালে তাহার পরিবারবর্গ অতিশয় 

পাইতেছিল এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাহার গাত্র কম্পিত 
হইতেছিল। এ অবস্থায় তিনি এ সকল ভোজ্যবন্ত 

ভোজন করিতে ইচ্ছুক হইলে এক ক্রান্গণ অতিথি- 
রূপে উপস্থিত হইলেন ।৫ 

তখন রস্তিদেব সর্বভূতে শ্রীহরির অবস্থান জ্ঞান 

করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে সমাদরপূর্বক সেই অল্প অতিথি 
ব্রাহ্ষণকেই ভাগ করিয়া দিলেন। অনস্তর ব্রাহ্মণ 

তাহ! ভোজন করিয়া চলিয়া গেলেন ৬ 



১৭২৪ আধ্যশান্ত্ | নবম সন্ধে? 

অথান্যো ভোক্ষ্যমাণস্য বিভক্তস্য মহীপতে। তশ্য তাং করুণীং বাচং নিশম্য বিপুলশ্রমাম্। 

বিভক্তং ব্যতজৎ তন্যৈ রূষলায় হরিং স্মরন্ ॥৭ কৃপয়া ভৃশসন্তপ্ত ইদমাহাম্ৃতং বচঃ ॥১১ 

যাতে শুদ্রে তমন্তোহগাদতিথিঃ শ্বভিরারৃতঃ | ন কাময়েহহং গতিমীগযাত পরা 
মটদ্বিযুক্তামপুনর্ভবং বা। 

রাজন্ মে দীয়তামমং সগণায় বুভূক্ষতে ॥৮ আর্তি প্রপন্যেহথিলদেহভাজা- 

সস আদৃত্যাবশিষ্টং যদ্ বহুমানপুরস্কৃতমূ । মন্তঃস্হিতো যেন ভবন্ত্যহুঃখাঁঃ ॥১২ 

তচ্চ দত নমশ্চক্রে শ্বভ্যঃ শ্বপতয়ে বিভুঃ ॥৯ ক্ষুতৃট শরমো গাত্রপরিশ্রা্চ 

দৈন্যং ক্লমঃ শোকবিষাদমোহাঃ 1 
পানীয়মাত্রমুচ্ছেষং তচ্ষৈকপরিতর্পণম্। 

পাস্যতঃ পুন্কসো হভ্যাগাদপো দেহশুভত্ত্য মে ॥১০ 

হে মহীপত্তে ! অথ অনন্তরং বিভত্তস্ত দ্বিজভূক্তাবশিষ্ট- 
মন্লাদিকং সবকুটুম্বার্থং বিস্ক্তব্তঃ ভোক্ষমাণস্ত সতঃ অন্যঃ 
কশ্চিৎ বুষলঃ শুদ্রঃ অভিথিঃ আগমৎ। তদা তশ্মিন্ হরিং 

স্মরন পশ্যন্ কুটুত্বার্থং বিভক্তম্ অপি অরং তশ্মৈ বৃষলায় শুদায় 
পুনঃ ব্যভজত্ ৭ 

ভপ্মিন শৃত্রে বাতে নির্গতে সতি শ্বভিঃ আবৃতঃ কশ্চিং 

অগ্যঃ অভিথিঃ অগাৎ। স চ তংরাজানং প্রত্যাহ, হে রাজন্ ! 

বুভূক্ষিতে ক্ষুধাতুরায় সগণায় শ্বধুখসহিভায় মে মহাম্ অনং 

দীয়তাম্ ॥৮ 
তদা স বিভূঃ রস্তিদেবঃ তম্ আদৃত্য বহুমান-পুরস্থতং যৎ 

অবশিষ্টম্ অন্পং তেভ্যঃ দদ্ধা শ্বভ্যঃ শ্বপতয়ে চ নমঃ চক্রে |৯ 

ইহার পর অবশিষ্ট অন্ন পরিবারের জন্য ভাগ 
করিয়া স্বয়ং কিঞ্চিত আহারের উদ্যোগ করিবেন 

এরূপ অবস্থায় এক শূত্র আসিয়া অতিথিরূপে 

উপস্থিত হইলে তিনি শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া সেই 
শৃদ্রকেও অন্নভাগ দান করিলেন ।৭ 

শুক্র চলিয়া গেলে কুকুরগণের সহিত এক ব্যক্তি 
তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল-হে রাজন! আমি 

এই কুকুরগণের সহিত ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি; 
আমাকে অন্ম দান করুন ।৮ 

মহারাজ রস্ভিদেব তৎকালে যাহা অবশিষ্ট ছিল 

তাহার সমস্তই সম্মান ও আদ্রমহকাঁরে কুকুরগণ 
ও ভাহাদের পালককে দান করিয়া নমস্কার 

সর্বে নিরৃতাঃ কৃপণস্ত জন্তো- 

জিজীবিষোজীবজলার্পণাম্মে ॥১৩ 

ততঃ পানীয়ষাত্রং জলঙ্গাত্রম্ উচ্ডেষম্ উর্ধরিতং, তত চ এক 
পরিতর্পণম্ একপুরুষতপ্তিজননযোগ্যং তৎ পাস্ততঃ সতঃ 

কশ্চিৎ পুক্ধশঃ “অগুভাঁয় লীচায় ষে মহাম অপঃ জলং, দেহি' 

ইতি বদন্ অভ্যাগাৎ ॥১০ 
তন্ত রুপণাং দৈন্তবৃক্তাং বিপুলশ্রমাং বাচং নিশম্য শ্রুত্া 

রুপয় ভূশম্ অত্যন্ত সন্তপ্ুঃ রস্তিদেবঃ ইদং বক্ষাযমাণম্ অমৃতং 
ৰচ; আহ ॥১১ 

পরাম্ উতষ্টাম্ অপিষাগ্যষটেশ্বধ্যযুক্ত1ং গতিং তথা অপুনর্ভবং 

মোক্ষং বা জশ্বরাৎ অহং ন কাময়ে ন ইচ্ছামি। অখিলদেহ- 
ভাজাং সর্কপ্রাণিনাম্ খা করণে স্থিত: সন্ তেষাম্ আন্তি 
ছুংখম্ অহং প্রপদ্চে প্র যেন মৎকর্তকেন ছুঃখভোগেন 

স্পা সপে পপ শপ পপ শা পাপিপানদ পাক পা দস সপ 

ইহার পর রং. দেব একজনের মাত্র তৃপ্তির যোগ্য 

যে জল অবশিষ্ট “ছিল তাহাই পান করিতে উদ্চোগী 
হইলে এক চগ্ডাল আসিয়া বলিল-_হে মহারাজ | 

এই অশুভ ব্যক্তিকে জল দান করুন ।১০ 

তখন রস্তিদেব সেই চণ্ডালের অতিকষ্টে উচ্চারিত 

করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কফপাবশত;ঃ অতিকাতর 

হইয়া এরূপ মধুর বাক্য উচ্চারণ করিয়াছি” "1১১ 
আমি পরমেশ্বরের নিকট অষ্টেশ্বধধু্ পরমগতি 

কিংবা নিবাঁণ মুক্তিও কামনা করি না; পরজ্ঞক আমি 
জগতের সকলপ্রাণীর অন্তরে থাকিয়া তাহাদের 

সকল প্রকার হুঃখ স্বয়ংই ভোগ করিতে ইচগ্র£:/ 



একবিংশঃ অধ্যায়ঃ ] 

ইতি প্রভাম্য পানীয়ং ভ্রিয়মাণঃ পিপাসয় । 
পুক্ায়াদদাদ্ধীরো নিসর্গকরুণো নৃপঃ ॥১৪ 
তস্থ ভ্রিভুবনাধীশাঃ ফলদাঃ ফলমিচ্ছতামৃ। 
আয্মানং দর্শয়াঞচক্ুর্মায়াবিষু্বিনিমিতাঃ ॥১৫ 
স বৈ তেত্যো নমক্কত্য নিঃসঙ্গো বিগতম্পৃহঃ | 
বাস্থদেবে তগবত্তি ভক্ত্যা চক্রে মনঃ পরমূ ॥১৬ 

সর্ব এব খঅছুঃখা হুঃখরহিভাঃ ভবস্তি ভবেযুঃ ॥১২ 

কপণস্ত দীনম্থ জীবিতুম্ ইচ্ছোঃ জীবস্ত জীবনহেকত্োঃ জলন্ত 
অর্পণেন মে মষ ক্ষুতৃড়াদয়ঃ সর্ধ্বে ক্রেশাঃ নিবৃত্তী£ ভবেয়ুঃ ॥১৩ 

নিলর্গকরুণঃ স্বান্তাবিক-কৃপাবান্, ধারঃ বণীকুত্ধাস্তঃকরণঃ, 

নৃপঃ রস্তিদেবঃ পিপাগয়া স্বয়ং মিয়মাণঃ অপি এবং প্রভাষ্য 

পুক্ধশান়্ পানীয়ম্ অদাৎ ॥১৪ 

ততশ্চ মায়রা স্বেচ্ছয়া বিষু্জনা ব্যাপকেন পুরুষোত্তমেন 

নিগ্মিতাঃ অভএব তত্ৎ ফলম্ ইচ্ছভাং প্রাণিনাং ফলদা 

ভিভূবনস্ত অধীশাঃ নিয়স্তারঃ ব্রদ্মাদয়ঃ তন্ত রস্তিদেবহ্থ ধৈর্ধ্যাদিনা 
সন্ধষ্টাঃ সস্তঃ আত্মানং দরশয়াঞ্চক্রুঃ ॥১৫ 

নিঃসঙ্গঃ আসক্তিরহিগ্ভঃ, বিগতস্পৃহঃ কামশুন্ঃ, সঃ বৈ 

রস্তিদেবং তেভ্যঃ ব্রহ্মা দিভ্যঃ ভক্ত্যা নষস্থৃত্য পরং কেবলং 
ভগব্ধি বাস্থদেবে হনঃ চক্রে 1১৬ 

টি একি এত হিশাম হয় ।১২ 

সম্মতিমানের পুত্র ক্কৃতী, ই ও জীবনাভিলাষী, 
[হইতে যোগোপদেশ (অথ( জলদান করার ইচ্ছা 
করায়হ আমীয়বেদের, ছয়টি ুরিশ্রম, গাত্রঘূ্ণন, 
দৈন্য, ক্লান্তি, শোক, বিষাদ ৭ মোহ-_সমস্তই 
দুরীভূত হইয়াছে।১৩ ১ 

স্বভাবতই কৃপালু বিচক্ষণ মহারাজ রস্তিদে 
স্বয়ং পিপাসায় অিয়মাণ হইয়াও পূর্বোক্ত বাক্য 
উচ্চারণ করিয়া সমাগত চগ্ডালকে নিজের পানীয় 

জল প্রদ্দান করিয়াছিলেন ।১৪ 

€, কলপ্রার্থা ব্যক্তিগণের ফলদাত। ত্রিভূবনের 
অধিপতি শ্রন্মাদি দেবগণই রস্তিদেবের ধৈর্য্য 
পরীক্ষার জন্য ভগবান্ বিষুণর মায়াবলে প্রথমতঃ 

শৃ্রাদিরপে উপস্থিত হইয়া পরে তাহাকে নিজ 

১% সুতি দর্শন করাইয়াছিলেন।১৫ 

৮০০৭১ 

গবতম্ ১৭২৫ 

ঈশ্বরালম্বনং চিতং কুর্বতোহনন্যরাধসঃ | 
মায়! গুণময়ী রাজন্ স্বপ্রবহ প্রত্যলীয়ত ॥১৭ 
তণুপ্রসঙ্গানুভাবেন রস্তিদেবানুবাতনঃ | 

অভবন্ যোগিনঃ সবে নারায়ণপরায়ণাঃ ॥১৮ 

গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্যঃ ক্ষত্রাদ্ ব্রদ্ধ হাবর্তত | 

ছুরিতক্ষয়ে! মহাবীর্য্যাৎ তন্থ ত্রয্যারুণিঃ কবিঃ ॥১৯ 

হে রাজন ! অনন্তরাধলঃ ভগবদতিরিক্ত-ফলাকাজ্ষারছিভত্ত 

ঈশ্বরালম্বনং ভগবদেকনিষ্ঠং চিত্রং কুর্বতঃ তন্ত রস্তিদেবস্ত গুণময়ী 
ব্রিগুপাত্মিক। মায়! (তথা িগুণাত্মবকঃ নর্বোহপি সংসার ঃ) শ্বপ্ধবৎ 

প্রত্যলীয়ত অদৃশ্য জাতা 1১৭ 

তৎ তেন যঃ প্রকৃষ্ট: সঙ্গ: তন্ত অন্ভাবেন রস্তিদেবম্ অনুবর্ত- 
মানাঃ সর্ধ্বে নারায়ণপরায়ণাঃ ভগবদ্ধ্যাননিষ্ঠাঃ যোগিনঃ 
অন্ভবন।১৮ 

গর্াৎ শিনিঃ পুত; জাতঃ। ভম্মাৎ গার্গ)ঃ পুত্রঃ জাতঃ। 

ক্ষত্রাৎ ক্ষত্রিয়াৎ আপি তম্মাৎ ব্রঙ্গকুলম্ খবর্তভ পুজ্রাদি" 

পরম্পরয়! প্রবর্তত | মহাবীর্্যাৎ ছুরিতক্ষয়সঙ্গকঃ, তন্ত তু 

ব্রয্যারুণিঃ কবিঃ পুফরারুপিঃ চ ইতি ত্রয়ঃ পুত্রাঃ জাতাঃ। 
যে ক্ষত্রিয়বংশে জাভাঃ অপি ব্রাহ্গণতাং প্রাণ্তাঃ । 

শীস্বিস্পিস্িলাাসানিসপাস্পিপ শী পপি শ্সীশিশিশসা লি ্পলিপীশীপ পীিপপস্পাাপা শা্শিপিনিসএ সী সপে শী শিসপদস্প্পশিীপিসিীলিশী সী লালা পপ পীর 

পরস্ত রস্তিদেব সেই সকল দেবতাকে নমস্কার 

করিয়া নিঃসঙ্গ ও নিংস্পৃহ হইয়া ভক্তিসহকারে 
একমাত্র ভগবান্ বাস্ুদেবেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া" 
ছিলেন ।১৬ 

হে মহারাজ ! রস্তিদেব ঈশ্বরাতিরিক্ত অন্য ফল 
আকাজ্ষা না করিয়া মনকে ইশ্বরের চিন্তায় নিযুক্ত 
করিলে ব্রিগুণাত্মিকা মায়া তাহার নিকট লয়প্রাপ্ত 
হইয়াছিল ।১৭ 

রস্তিদেবের অনুগত তাহারই সঙ্গের প্রভাবে 
সকলেই ভগবৎপরায়ণ যোগী হইয়াছিলেন।১৮ 

মন্যুর অপর পুত্র গর্গ হইতে শিনির জন্ম হয়। 
তাহার পুত্র গার্গ্য। ইনি ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাক্মণ 
হইয়াছিলেন। মন্ত্যুর অপর পুত্র মহাবীর্য হুইতে 
ছুরিতক্ষয় এবং ছুরিতক্ষয় হইতে জ্রয্যারুণি, কবি 
ও পুক্ষরারুণির জন্ম হয়। ব্রয্যারুণিঞাভৃতি 



১৭২৩ আব্্যশান্ [ নবম; খন্ধঃ 

পুক্করারুণিরিত্যত্র যে ব্রাহ্মণগতিং গতাঃ। 

বৃহতক্ষত্রস্ পুত্রোহভূদ্বস্তী যদ্ধত্তিনাপুরম্ ॥২০ 

অজমীটে৷ দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢশ্চ হস্তিনঃ | 

অজমীঢস্য বংশ্যাঃ হ্থ্যঃ প্রিয়মেধাদয়ো৷ ছবিজাঃ ॥২১ 

অজমীঢ়াদ্ বৃহদিযুস্তস্ত পুত্রো বৃহদ্ধনূঃ | 
বৃহৎকায়স্ততস্তন্ত পুত্র আসীজ্জয়দ্রথঃ ॥২২ 

তণ্স্বতো! বিশদস্তহ্য মেনজি সমজায়ত | 

রুচিরাশ্থো দৃঢহনুঃ কাশ্টো। বশুসশ্চ তণুসুতাঃ ॥২৩ 

হস্তী নাম পুত্রঃ অভুহ, যং যেন হন্ডতিনা হন্তিনাপুরং 

নিিভম্।১৯-২০ 

অজমীঢ: ছ্বিমীঢ়ঃ পুরুষীঢ়ঃ ইতি ভ্রয়ঃ পুত্রাঃ জাভাঃ। 
অঙ্পমীঢন্ত বংশ্যাঃ বংশজাঃ প্রিয়সেধাদয়ঃ দ্িজাঃ স্ুযুঃ ব্রাহ্মণাঁঃ 
বভৃবুঃ। অজমীড়াৎ এব অন্ত বৃহদিধু অভবৎ। তন্ত পুত্রঃ বৃহদ্বন্থঃ | 
তন্ত পুত্রঃ বৃহৎকায়ঃ, ত্ত পুক্রঃ জয়দ্রথঃ আপীৎ।২১-২২ 

তন্য সুতঃ বিশদঃ, তত্য সেনজিৎ সম্জায়ত | তত্ত রুচি- 

রা্বঃ, দৃঢ়হন্থঃ, কাশ্যঃ, বৎসঃচ ইতি চত্বারঃ নুতাঃ | রুচিরাশ্বহ্ত 

সুতঃ পারঃ। ভস্যাত্মজঃ পৃথুসেনঃ | পারন্য ভনয়ঃ নীপঃ, তন্য 

ভিনজন ক্ষত্রবংশে ত্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
বৃহতক্ষেত্রের পুত্র হস্তি ইনি হস্তিনাপুরের 
প্রতিষ্ঠাতা !১৯-২০ 

অজমীঢ, দ্বিমীঢ ও পুরুমীঢ় এই তিনজন হস্তীর 

পুত্র। অজমীটের বংশজাত প্রিয়মেধ প্রস্ততি ব্রাহ্মণ 
হইয়াছিলেন 1২১ 

অজমীটের পুত্র বৃহদিষু, তাহার পুত্র বৃহদ্ধন্, 
তাহার পুত্র বৃহৎকায় এবং বৃহতকায়ের পুত্র 

জয়ন্রথ।২২ 

্জয়দ্রথের পুত্র বিশদ, তাহার পুত্রৎ সেনজিং 

এবং ০সেনজিতের চারিপুত্র রুচিরাশ্ব, দৃঢ় হু, কাশ্য 

ও বংস।২৩ 

রুচিরাশ্ের পুত্র পার, ত্ৰাহার পুত্র পৃথুসেন। 

রুচিরাশ্বস্তঃ পারঃ পৃথ,সেনস্তদাত্মজঃ। 

পারস্য তনয়ো নীপস্তন্ত পুত্রশতং ত্বৃ ॥২৪ 

স কৃত্যাং শুককন্যায়াং ব্রহ্মদত্তমজীজনণ | 

স যোগী গবি ভার্্যায়াং বিষকৃসেনমধা্ড হাতম্ ॥২৫ 

জৈগীষব্যোপদেশেন যোগতন্ত্রং চকার হ। . 

উদকৃম্বনস্ততত্তম্মাদ্ তল্লাদে বাহদীষবাঃ ॥২৬ 

যবীনরো দ্বিমীঢস্ কৃতিমাংস্তশুসুতঃ স্মৃতঃ | 

নাম্ন সত্যধৃতির্যস্য দৃনেমিঃ স্বপার্থকৃণ ॥২৭ 
২৮ ০৯ এ (৯৯ 

পুজশতম্ অভৃৎ ।২৩-২৪ 

সঃ নৃপঃ এব কৃত্ব্যাং কৃতীসঙ্গায়াং শুককন্ায়াং ব্রহ্মতাখ্যং 
পুর্রম অজীজনৎ। সঃ চ ত্রহ্মদত্তঃ গবি ভাধ্যায়াং বিঘকৃ্সেনাখ্যং 

সুতম্ অজীজনৎ। স চ জৈগীবব্যস্ত ধাষেঃ উপদেশেন যোগতন্তর 

যোগশান্ত্রং চকার। ততঃ বিঘক্সেনাৎ উদক্সেনঃ, তশ্মাৎ 

ভল্লাদঃ ( ভললাটঃ) জাতঃ| ইষে সর্ধ্বে বাহ্দীষবাঃ বৃহদিষোঃ 

বংশজাঃ ।২৫-২৬ 

দ্বিমীঢস্ত সুতঃ যবীনরঃ, তন্ত কৃতিমান্ ধৃতিষ।ন্ বা। তন 

স্থতঃ নাযা সত্যধৃতিঃ, নেমিঃ' তশ্ত পুল নুপার্খঃ 1২৭ 

বে : করণে স্থিতঃ সন্ তেযাম্ আস্িং 
পারের অপর পুত্রের বীং যেন মৎকর্তৃকেন দুঃংখভোগেন 
পুত্র হইয়াছিল 1২৪ টি, 

এই নীপই শুক&৮-.. + ২৭ *ত্বার গর্ভে ত্রহ্ষদত্- 

নামক এক পুত্র উৎপাঁদন করেন। ব্রহ্মদত্ত যোগী 
ছিলেন এবং তিনি ভারা-সরম্বতীর গর্ভে বিঘকৃমেন 

নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ২৫ 

বিঘক্সেন জৈগীষব্যের উপদেশে যোগশান্ত্র 
রচনা! করেন। তাহার পুত্র উদ্ক্সেন এবং 
উদ্ক্সেনের পুত্র ভল্লাট। ইহারা বৃহদিষুর 
বংশজাত ।২৬ 

দ্বিমীঢের পুত্রের নাম যবীনর, তাহার পুত্র 

কৃতিমান্, কৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি, তাহার পুর 

দৃঢ়নেমি এবং দৃঢ়নেমির পুত্র সুপার ।২৭ ্ 



একবিংশঃ অধ্যায়ঃ ] 

স্থপার্খাৎ হুমতিস্তস্থয পুত্রঃ সম্গতিমাংস্ততঃ | 

জীহদ্ভাগবতম্ ১২৭ 

যবীনরো বৃহদিষুঃ কাম্পিল্যঃ সংজয়ঃ হৃতাঃ | 

কৃতিহ্রিগ্যনাভাদ্ যে। যোগং প্রাপ্য জে স্মবট॥২৮ তর্যাশ্বঃ প্রাহ পুত্রা। মে পঞ্চানাং রক্ষণায় ছিঃ৩২ 
ংহিতাঃ প্রাচ্যলাম্নাং বৈ নীপো হথ্যগ্রায়ুধস্ততঃ | 

তস্য ক্ষেম্যঃ হৃবীরোহথ স্থবীরস্তয রিপুঞ্জীয়ঃ ॥২৯ 

ততো! বহুরথো নাম পুরুমীঢোহপ্রজোহভবণু | 
নলিন্যামজমীঢন্য নীলঃ শাস্তিঃ স্থৃতস্ততঃ ॥৩০ 

শান্তেঃ হশান্তিস্তপুত্রঃ পুরুজোহর্কস্ততোইভবগ | 
ভম্যাশ্বস্তনয়স্তস্য পথ্শসম্মুদ্গলাদয়ঃ ॥৩১ 

সুপার্খাৎ স্ুমতিঃ, তন্ত সম্নতিমান্ পুত্রঃ, ততঃ চ কৃতিঃ, 

সঃ হিরণ্যনাভাৎ যোগং প্রাপ্য প্রাচযসায়াং ঘট সংহিগ্ঠাঃচ প্রাপ্য 

জগো বিভজ্য অধ্যাপিতবান্। তত্ত কৃতেঃ নীপঃ পুত্র, ততশ্চ 
উগ্রাুধ পূত্রঃ জাত: | তত্ত পুর: ক্ষেত্য:, অথ তন্মাৎ সুবীরঃ, 
তন্ত রিপুঞ্জয়ঃ 1২৮-২৯ 

ততঃ বছুরথঃ নাম পুত্রঃ জাতঃ। পুরুষীঢঃ তু অপ্রজঃ 

অভবৎ। অজঙ্গীঢস্ত নলিন্যাং ভাধ্যায়াং নীলঃ পুত্রঃ জাত:, 
তৎনতঃ শাস্তিঃ, শান্তেঃ সুতঃ সুশাস্তিঃ, তস্য পুত্রঃ পুরুজঃ, 

ততঃ অর্কন্ুতঃ অভবৎ | ভপ্য তনয়ঃ ভম্ম্যাশ্বঃ, তল্য মুদগলঃ 

স্থপার্শখের পুত্র স্মতি, তাহার পুত্র সন্নতিমান্, 
সম্মতিমানের পুত্র কৃতী, ইনি হিরণযাভের নিকট 
হইতে যোগোপদেশ (অথবা উপায়) লাভ করিয়া 

প্রাচ্য সামবেদের ছয়টি সংহিতা বিভাগপূর্বক 
অধ্যাপনা করিয়াছিলেন ক্কৃতীর পুত্র উগ্রায়ুধ নীপ, 
তাহার পুত্র ক্ষেম্য১ তাহার পুত্র স্ববীর এবং 
স্থুবীরের পুত্র রিপুগ্জায় ।২৮-২৯ 

রিপুঞ্জয়ের পুত্র বছুরথ। হস্তীর পুত্র 
পুরুমীঢ় নিঃসস্তান ছিলেন। (অজমীটঢ়ের অপর 
বংশ বলিতেছেন) হে মহারাজ ! অজমীটের নলিনী- 
নামী পত্বীর গর্ভে নীলনামক পুত্র হয়, নীলের 
পুত্র শাস্তি ।৩০ 

শাস্তির পুত্র হুশাস্তি, তাহার পুত্র পুরুজ, 

পাশে শির 

বিষয়াণামলমিমে ইতি পঞ্চালসংজ্ঞিতাঃ | 

মুদগলাদ ব্রহ্ম নির্ুত্তং গোত্রং মৌদ্গল্যসংজ্ঞিতয্।৩৩ 

মিথ নং যুদ্গলাদ্ ভার্ম্যাদ্ দিবোদাসঃ পুমানভূু। 

অহল্যা কন্যকা যস্ত্যাং শতাননদন্ত গৌতমাৎ 1৩৪ 

তথা যবীনরাদয়ঃ চত্বারঃ ইতি পঞ্চ সভাঃ আসন্। ভর্মাশস্তান্ 
পুত্রান্ প্রাহ,_ যথা ছে পুত্রাঃ! ষে মম পঞ্চানাং বিষয়াণাং 

শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধানাং রক্ষণার সম্পাদনায় ইজজে বুন্ম্ 
অলং সমর্থাঃ ইতি ভে পথল-সংজ্ঞিাঃ জাতাঃ। তত্র 

মুদগলাঁৎ মৌদগল্য-সংঙ্গিতং ব্রহ্মগোত্রং ব্রাহ্মণকুলং নির্ৃত্তিম্ 

উৎপরম্॥৩০-৩ 

ভাক্দ্যাৎ ভন্ম্যাশ্বনুভাৎ মুদগলাৎ মিথুনম্ অভূৎ|। তত্র 

পুমান্ দিবোদাসঃ কন্া তু অহলযা জাতা। যস্যাং গৌতমাৎ 
ভরত শতানন্দঃ জাতঃ।৩৪ 

০৯৮ ০ ৯৮১ ৬০০8১. রর ২৯ পর পার পর উপ া রস 

তাহার পুত্র অর্ক এবং অর্কের পুত্র ভঙ্যাশ্ব। 

ভর্ম্যাশ্বের মুদ্গলপ্রভূতি পাঁচ পুত্র জন্মিয়াছিল ।৩১ 

তাহাদের নাম মুদগল, যবীনর, বৃহদ্বিশ্ব, 
কাম্পিল্য ও সঞ্জয় । তৎকালে ভম্যাশ্ব বলিয়াছিলেন 

_-আমার এই পাঁচপুত্র পাঁচটি দেশ রক্ষা করিতে 
সমর্থ। এইহেতু তাহাদের পর্ধালগ এই জঙ্ঞ। 
হইয়াছিল। মুদগল হইতে মৌদগল্যনামক ব্রাহ্মণ 
গোত্রের প্রবতনি হয় ।৩২-৩৩ . 

ভাম্্যাশ্বের পুত্র মুদগল হইতে যমজ সম্ভান 

হয়। তন্মধ্যে দিবোদাস পুরুষ এবং অহল্যা কম্থা। | 

এই অহল্যার গর্ভে গৌতমের ওরসে শতানন্দের 
জন্ম হইয়াছিল ।৩৪ 



১২৮ 

তস্য সত্যধতিঃ পুত্রো ধনুবেদিবিশারদঃ | 
শরদাংত্তৎহৃতো যম্মাহুরশীদর্শনাৎ কিল ॥৩৫ 
শরস্তন্বেপতদ, রেতো৷ মিথ,নং তদভূচ্ছুভম্। 
তদ্ দৃষ্ট। কৃপয়াগৃহ্াচ্ছস্তনু্গয়াং চরন্। 
কপঃ কুমারঃ কন্যা চ দ্রোণপত্্যভব কৃপী ॥৩৬ 

তপ্য শতাননন্য পুক্রঃ সত্যধ্ততিঃ, স চ ধন্ুিবগ্ভায়াং 
নিপুণঃ। তল্য সুত্তঃ শরদ্বান জাতঃ। উর্কন্তাঃ অপসরসঃ 

দর্শনাৎ হেভোঃ যস্মাৎ শরদ্বতঃ রেতঃ শরন্তঘ্ঘে অপতৎ ইতি 
শরঘ্ধান্ নাম সঃ বভৃবঃ। তত চ পতিতং রেতঃ শুন্তং শুভাচারং 

শতানন্দের পুত্র ধনুর্বেদবিশারদ সত্যধূতি এবং 
সত্যধৃতির পুত্র শরঘ্ধান। একসময়ে উর্বশীর দর্শনে 
শরগুচ্ছের উপর শরছানের বীর্য পতিত হইলে তাহা 
সুলক্ষণ যমজ সম্ভানের উৎপত্তি হয়। শান্তনু 

খআর্ধ্যশাং [ নবম; ক্বন্ধঃ 

ইতি শ্রীমন্তাগবতে মহাপুরাণে পারমহংশ্থাং 
ংহিতায়াং বৈয়ামিক্যাং নবমস্কন্ধে 

একবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥২১ 

মিথুনং স্্রীপুরুষম্ অভূৎ। শাস্তন্ঃ মৃগয়াং চরন্ তৎ মিথুনং দৃষ্ 
কপয়! অগৃভাৎ। তত্র কপঃ কুষারঃ। কন্তা চ কৃপী দ্রোশপত্ী 
অভবত ॥৩৫-৩৬ 

ইতি নবঙগে স্বন্ধে শীথগেন্ত্রনাথশাস্ত্রি-কৃতান্বয়ে একবিংশো হধ্যায়ঃ। 

পান এবং কৃপাবশতঃ স্বয়ং লইয়া আসেন। 
উহাদের মধ্যে পুত্রটির নাম হয় কূপ এবং কন্যাটির 
নাম কপী। এই ক্পীই দ্রোণাচাধ্ষের ভার্ষা 

| হইয়াছিলেন।৩৫-৩৬ 

রাজ! মুগয়া করিতে যাইয়া তাহাদিগকে দেখিতে ৷ 
্রীমন্মহধিবেপব্যাসপ্রনীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবম-স্কন্ধে 

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্রষট্তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষান্ুবাদসহিত 
একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 



ঘ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ । 
[ দিবোদাসাদীনাং বংশকথনমৃ, খক্ষবংশে পাগুবাদীনামুণ্পতিবর্ণনঞ্চ | ] 
স্রীশুক উবাচ। 

মিত্রাযুশ্চ দিবোদাসাচ্চ্যবনস্ততস্থতো নৃপ । 
হদালঃ সহদেবোহথ সোমকে! জন্তুজম্মরুণ্ড ॥১ 
তস্য পুত্রশতং তেষাং যবীয়ান্ পৃষতঃ ব্ুতঃ | 
স তম্মাদ দ্রপদো জজ্ঞে সর্বসম্পশুলমন্িতঃ | 
্রুপদাদ, দ্রৌপদী তস্য ধুষ্টহ্যন্াদয়ঃ স্থতাঃ ॥২ 
ধুষটহ্যন্নাদ, ধূ ষটকেতুর্ার্ম্যাঃ পাঞ্চালকা উমে । 
যোহজমীঢুস্থুতো৷ ছান্য খক্ষঃ সংবরণস্ততঃ ॥৩ 

৮০১০২ 

শ্রীশুকঃ উবাচ হে নৃপ! মৌদগল্যাৎ দিবোদাসাৎ 

তপত্যাং সুধ্যকন্ায়াং কুরুক্ষেত্রপতিঃ কুর্ঃ | 
পরাঁক্ষিও সুধনুজহিহ, নিধধাশ্চ কুরোঃ হৃতাহ ॥৪ 

সুহোত্রোহভূৎ স্থধনুষশ্চ্যবনোহথ ততঃ কৃতী। 

বসুস্তস্যো পরিচরো বুহদ্রেথমুখাস্ততঃ ॥৫ 

কুশান্বমৎস্থ প্রত্যগ্রাশ্চেদিপাগ্যাশ্চ চেদিপাঃ । 

বৃহদ্রেথাৎ কুশাগ্ঠোহভূদ খষভস্তব্ তশ্স্থুত2 ॥৬ 

অহ 2 
ততশ্চ তপত্যাখ্যায়াং কুর্ধ্যকন্থায়াং কুরুক্ষেত্রপতিঃ কুকুঃ 

মিত্রাযুং সুতঃ জাতঃ, তশ্য তু চ)বনঃ, তশ্মাৎ সুদাসঃ, তন্মাৎ ূ জাতঃ | তহ) কুরোঃ চ পরীক্ষিত, নুধনগঃ, জঙ্,১, নিষধঃ চ 
সহদেবঃ, ত্মাৎ সোমকঃ 0১ 

তস্ত সোষকল্ত পুত্রশতং বব তেষু জোয্ঠঃ জন্তঃ, কনিঃ 
পৃষতঃ। পূষদাত সর্বসম্পৎসসঘ্িতঃ ভ্রপদঃ জজ্ঞে। দ্রুপদাৎ 
দ্রৌপদী কন্) ধৃছায়াদয়ঃ হুতাঃ চ জাতাঃ ॥২ 

ধষ্টছ।য়াৎ ধৃষ্টকেতুঃ পুত্রঃ অভূৎ। ইয়ে ভাশ্ম]াঃ ভশ্মবংশ- 
প্রহৃতাঃ ১ল্পে পাধ্শালসংজ্ঞকাঃ জাভাঃ। অজমীঢত অন্টেো যঃ 

তং খ্ণাধা১ ততঃ এংবন্ধনাখ)ঃ মুত জগত: ॥৩ 

ভ্বাবিংশ অধ্যায়। 
[দিবোদাসাদ্ির বংশ কথন এবং খক্ষবংশে পাগুবাদির 

উৎপত্তি বর্ণন |] 

শুশুকদেব বলিলেন-২হে মহারাজ! 

দিবোধাসের পুত্রের নাম ( গোরক্ষপুর গ্রন্থে মিত্রেঘু) 
শিত্রায়ু, তাহার পুত্র চ)বন, তাহার পুত্র সুদাস, পতি 
সদাসের পুত্র সহদেব, সহদেবের পুত্র সোমক ; এই 
সোমক জন্তনামক পুত্রের জনক ।১ 

সোমকের একশত পুত্রের মধ্যে জন্তু জোষ্ঠ 
এবং পুত কনিষ্ঠ। এই পুত হইতে সর্বসম্পদ্যুক্ত 
দ্রপদের জন্ম হইয়াছিল । 

২১৭ 

শশী চে চি 

ইতি চত্বারঃ পুত্রাঃ জাতাঃ ॥৪ 

তত্র সুধনূষঃ সুহোত্রঃ অভূৎ। অথ তন্মাৎ চ্যবনঃ, ততঃ 
কৃতী । ততঃ কৃতিনঃ সকাশাৎ উপরিচরঃ বস্থঃ পুজঃ অভূৎ ? 
ততঃ বসোঃ বৃছদ্রথঃ এব মুখমু আদিঃ যেষাং তে পুত্রাঃ 

জজ্ঞিরে ॥৫ 

তে যথা কুশাঘঃ, মত্ন্ঃ, প্রত্যগ্রঃ ইষে চেদিপান্ভাঃ পুত্রাঃ 
চেদিপদলংজ্ঞকাঃ আসন্। বৃহত্রথাৎ কুশাগ্রঃ, তস্ খষভঃ, তস্য 

দ্রেপদ হইতে ক্রৌপদীনামে এক কন্তা এবং 
ৃষ্টত্যু় প্রভৃতি পুত্রগণের জন্ম হয়। ধৃষ্টহ্যয়ের পুত্র 

ধৃষ্টকেতৃ । ইহারা ভগ্যাশ্বের বংশধর এবং পাঞ্চাল- 

জ্ঞায় পরিচিত । 

অজমীটের অপর পুত্র ঝক্ষ, তাহার পুত্র সংবরণ। 

এই সংবরণ হইতে স্থর্যকন্তা তপতীর গর্ভে কুরুক্ষেত্র- 
কুরুর জন্ম হয়। 

কুরুর পুত্র পরীক্ষিত, জহু ও নিষধ। সুধু 
পুত্র সুহোত্র, তাহার পুত্র চ্যবন এবং তাহার পুত্র 

কৃতী | 
কৃতীর পুত্র উপরিচর বন্ু। উপরিচর বস্থ 

হইতে বৃহদ্রথ। কুশান্বঃ মৎস্য, প্রতাগ্র ও চেঙ্িপ- 



১৭৩৩ 

জজ্ঞে সত্যহিতোহপত্যং পুষ্পবাংস্তৎস্রতো৷ জহুঃ | 
অন্স্থাং চাপি ভাধ্যায়াং শকলে ছ্ধে বৃছদ্রেথাণড ॥৭ 

তে মাত্রা বহিরুতস্যষ্টে জরয়। চাভিসন্ধিতে | 
জীব জীবেতি ক্রীড়ন্ত্যা জরাসন্ধোহভৰণ স্থতঃ ॥৮ 

ততশ্চ নহদেবোহভূৎ সোমাপির্চ্ছতশ্রবাঃ। 
পরীক্ষিদনপত্যোহভূৎ স্বরথো নাম জাহৃবঃ ॥৯ 

ততো বিদুরথস্তম্মাৎ সার্বভৌমস্ততোহভবণ | 
জয়সেনস্ততনয়ে। রাধিকোহতোহযুতো হা ॥১০ 

পুষ্পবান্, তন্য সত্যহিতঃ, তন্য জু: ৷ অথ অন্তন্তাং ভার্য্যায়াং 

বুদ্রথাৎ তবে শকলে একন্ঠৈব শরীরস্ত মধ্যতঃ বিভাগে 

বথ] দ্বিধাডূতে বতৃবতৃঃ। তে চ শকলে মাত্রা বহিঃ উৎস্থষ্টে 

পরিত)ক্তে ব্রীড়ন্ত্যা জরয়া রাক্ষস্তা জীব জীব ইতি ভাষমাণয়া 

অভিসন্ধিতে অতঃ সঃ সুভঃ জরাসন্ধঃ তন্নামকঃ অভ্ভবৎ ॥৬-৮ 

ততশ্চ সহদেবঃ অভূৎ, ভতশ্চ সোমাপিঃ, যম্মাৎ সোমাপেঃ 

শ্রতক্রবাঃ) কুরুপুক্রঃ পরীক্ষিৎ অনপত্য: অভূৎ। কুরুপুক্রথ 

জঙ্কোঃ পুত্রঃ হুরথঃ নাম আসীৎ। ততঃ সুরথাৎ বিদূরথঃ, 

তন্মাৎ সার্বভৌমাখ্যঃ, ভঃ ঘন্মাৎ জয়সেনঃ। তন্ত তনয়: 

রাধিকঃ, তস্ত ছ্যুমান্ ( অধুভাযুঃ ) অভূৎ ॥৯-১০ 

ততঃ চ ছাষ্তঃ ক্রোধনঠ, তম্মাৎ দেবাতিথিঃ, অমুয্য খক্ষঃ, 

প্রভৃতি চের্দিপতিগণের জন্ম হয়। 

বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, তাহার পুত্র খফভ, 

তাহার পুত্র মত্যহিত, সত্যহিতের পুত্র পুষ্পবান্ 

এবং তাহার পুত্র জহু। 

বৃহদ্রথের অপর ভার্ধার গর্ভে দেহের ছুইটি 

খণ্ড উৎপন্ন হইলে মাতা তাহা বাহিরে ফেলিয়া 

দেন এবং জরানায়ী রাক্ষসী খেলার ছলে এ ছুই 

খণ্ড সংযুক্ত করিরা-_জীবিত হও, জীবিত হয়' এরূপ 

বলিলে উহ? জীবিত হয়। বৃহদ্রথের এ পুত্রের 

নাম জরালদ্ধ ।২-৮ 

জরাসন্ধ হইতে সহদেবের জন্ম হয়। সহদেবের 

পুত্র সোমাপি এবং সোমাপির পুত্র শ্রুতশ্রবা । 

পরীক্ষিৎ নিঃসস্তান ছিলেন। জহ্চুর পুত্রের নাম 

আধ্যশান্ত [ নবম; স্বন্ক 

ততশ্চাক্রোধনস্তম্মাদ, দেবাতিথিরমুষ্য চ। 
ধম্যস্তস্থ দিলীপোহভূু প্রতীপস্তস্ত চাত্জঃ ॥১১ 
দেবাপিঃ শান্তনুস্তপ্য বাহলীক ইতি চাত্মজাঃ। 
পিতৃরাজ্যং পরিত্যজ্য দেবাপিস্ত বনং গতঃ ॥১২ 
অভবচ্ছান্তনু রাজা প্রাঙ্মহাভিষসংজ্ঞিতঃ। 
যং যং করাভ্যাং স্পূশতি জীর্ণং যৌবনমেতি.সঃ 1১৩ 
শান্তিমাপ্রোতি চৈবাগ্র্যাং কর্মণ৷ তেন শাস্তনুঃ। 
সম! দ্বাদশ তদ রাজ্যে ন ববর্ষ যদা বিভুঃ ॥১৪ 

তম্ত দিলীপঃ অভূৎ। তন্ত দিলীপন্য আত্মজঃ প্রভীপঃ 
অভূৎ ॥১১ 

ভশ্ত প্রতীপন্ত দেবাপিঃ, শাস্তনুঃ, বাহলীকঃ ইতি ত্রয়ঃ পুত্রাঃ 
জাতাঃ | তত্র দেবাপিঃ তু শিতৃরাজ্যং পরিত্যজ্য বনং গন্ভঃ। 

অতঃ অপ্রজঃ ॥১২ 

ততঃ প্রাক মহাভিবসংভ্িভঃ শাস্তন্ঃ রাজা অভবৎ | সঃ 

করাভ]াং যং যং জীর্ণং স্পৃশতি, সঃ জীর্ণঃ যৌবনং এভি প্রাপ্পোতি। 
তথা অগ্র্যাং মুখ্যাং শাস্তিম আরো গ্যজনিতং স্খং চ আপ্োতি | 

ভেনৈৰ কন্মণা শাগ্ুচুঃ (শং সুখং তম্গতে ইতি নিরুক্তিঃ জেয়া)। 

যঃ প্রাক্ পূর্বজন্মনি মহাভিবঃ ইতি সংস্ঞ। তন্ত সঞ্জাতা। তন্ত 

রাজ্যে যদা দ্বার্দশ সমাঃ বিভুঃ পঞ্জ)ন)ঃ ন ববর্ষ, ভতদ]1 শাস্তন্ঃ 

স্ুরথ ।৯ 

অুরথের পুত্রের নাম বিদূরথ, তাহার পুত্র 

সাব্ভৌম, তাহার পুত্র জয়সেন, তাহার পুত্র 
রাধিক এবং তাহার পুত্র অযুতীযু।১০ 

অযুতাযুর পুত্র অক্রোধন, তাহার পুত্র দেবাতিথি, 

তাহার পুত্র খক্ষ, তাহার পুত্র দিলীপ এবং 
দিলীপের পুত্র প্রতীপ।১১ 

দেবাপি, শান্তনু ও বাহলীক--এই তিনজন 
প্রতীপের পুত্র । তন্মধ্যে দেবাপি পিতৃরাজ্য ত্যাগ 
করিয়া বন গমন করেন ।১২ 

অনন্তর শান্তনু রাজ। হন, তাহার পূর্বজন্মের 
নাম মহাভিষ। তিনি জরাগ্রত্ত যাহাকে যাহাঁকে ছুই 
হাত দিয়া স্পর্শ করিতেন, সেই সকল ব্যক্তিই 



ঘাবিংশঃ অধ্যায়ঃ ] 

শাস্তনুব্রাহ্ধণৈরুক্তঃ পরিবেত্তায়মগ্রভূক্। 
রাজ্যং দেহাগ্রজায়াশু পুরা ট্রবিবৃদ্ধয়ে ॥১৫ 

এবমুক্তো দ্বিজৈর্জ্যষ্ঠং ছন্দয়ামাস সোহব্রবীৎ। 
তম্মন্তিপ্রহিতৈবিপ্রৈরবেদাদ বিভ্রংশিতো গিরা ॥১৬ 
বেদবাদাতিবাদান্ বৈ তদা! দেবো ববর্ষ হ। 
দেবাপির্যোগমাস্থায় কলাপগ্রামমাশ্রিতঃ ॥১৭ 

ভত্র অনাবৃষ্টো নিমিত্বং কারণং ব্রাহ্মণান্ অপৃঙ্ছৎ ॥১৩-১৪ 
_ ক্রাহ্গণৈঃ তু এবম্ উক্তঃ যথা -অগ্রনুক্ ত্বং পরিবেতা এব । 
অতঃ তঙ্গোষপরিহারার৫থং পুররাক্ট্রবিবৃদ্ধয়ে আশ অগ্রজায় 
রাজ্যং দেহি। ততঃ বৃষ্টিঃ স্তাৎ। এৰং দ্বিজৈঃ উক্তঃ শাসন: 
বনং গত্বা জো্ঠং ছন্ায়াষাস (রাজ্য স্বীকুরু ইতি প্রার্থয়ামাস ) 
ততঃ চ তন্সস্ধিপ্রহিতৈঃ (তস্ত শান্তনোঃ মদ্ত্রিণা অশ্মরাবসংজ্ঞেন 
গ্রহিভাঃ যে তৈঃ) বিপ্রৈঃ পাষগু-মভ্াশ্রয়য়া গিরা বেদাৎ 
বিত্রংশিতঃ সঃ দেবাপিঃ বেদবাদস্ত অতিবাদান্ নিন্দাবচনানি 
অব্রবীৎ। (ততশ্চ তস্য পাছিত্যেন রাজ্যনহ্ত্বে জাতে 

শাস্তনোঃ রাজ্যে দোষাভাবাৎ) তদা এব দেবঃববর্ষ। সচ 

দেবাপিঃ যোগম্ আস্থায় কলাপগ্রামম আশ্রিতঃ বর্ততে ॥১৫-১৭ 

পুনরায় যৌবনলাভ করিত।১৩ . 
এইরূপ তাহার স্পর্শে সকলেই শাস্তিলাভ 

করিত বলিয়া তিনি এরূপ কর্মহেতুই শাস্তন্ুনামে 
প্রসিদ্ধ হন। এক সময়ে তাহার রাজ্যে দ্বাদশ 

বংসর বৃষ্টিপাত না হওয়ায় ব্রাঙ্গণগণ তাহাকে 
বলিলেন_হে মহারাজ! (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত 
থাকিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিলে সে যেরূপ 
পরিষেত্তা হইয়া 'দোষভাগী হয়, সেরূপ) তুমি 
জ্যোষ্ঠভ্রাতার পৃধে স্বয়ং রাজ্য ভোগ করায় 
পরিবেত্বা হইয়াছ। অতএব তুমি পুর ও রাষ্ট্রের 
কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য সত্বর জ্যেষ্ট-ত্রাতাকে রাজ্য 
দান কর।১৪-১৫ 

ব্রাহ্মণগণ এরূপ বলিলে শান্তনু জোষ্ঠ ভ্রাতা 
দ্েবাপিকে রাজ্য গ্রহণের জন্য বহু অনুরোধ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার পূর্বেই শাস্তনুর মন্ত্রী 
অশ্ববার (অথব1 অশ্মরাত) দেবাপির নিকট কয়েক 

স্ঞ্ পা পীপপা। শাক ৩ শশা 

ভ্ীমদ্ভাগবতঙগ ১৭৩১ 

মোমবংশে কলৌ৷ নষ্টে কৃতাদে স্থাপয়িষ্যতি । 
বাহলীকা সোমদতোহতূদ্ ভূরিভূঁরিশ্রবাস্ততঃ ॥১৮ 
শলশ্চ শান্তনোরাসীদ্ গঙ্গায়াং ভীক্ম আত্মবান্। 
সর্বধর্মবিদাং শ্রেষ্ঠো মহাভাগবতঃ কবিঃ ॥১৯ 
বীরযুখাগ্রণীর্ষেন রামোহপি যুধি তোষিতঃ। 
শান্তনোর্দানকন্যায়াং জজ্ঞে চিত্রাঙ্গদঃ স্থৃতঃ ॥২০ 

কলৌ সোমবংশে নষ্টে সতি পুনঃ কৃভযুগস্য আদৌ 
সোষবংশং স্থাপরিষ্যতি। বাহলীকাৎ সোষদত্বঃ পুত্রঃ অভূত্ঃ 
ততঃ চ ভুরি: ভূরিশ্রবাঃ, শলঃ চ ইতি ত্রয়ঃ পুত্রাঃ জজ্ভিরে। 

ব্রহ্মশাপাৎ মান্ধীন্বং প্রাপ্য শ্বয়ঘরেণাগতায়াঁং গঙ্গায্াং ভাধ্যাক়াং 
শাস্তনোঃ আত্মবান্ ভীম্মঃ পুত্রঃ আসীৎ। সর্বেধাং ধর্মবিদাং 

শেষ্ঠঃ মহাভাগবতঃ পরমভতক্তঃ কবিঃ আত্মজ্ঞঃ, বীরাণাং যোধানাং 

যুখসা সৈন্স্য অগ্রণীঃ নায়কঃ, যেন যুধি যুদ্ধে জামদগ্নযঃ রাম: 

অপি স্ববলেন ভোষিত: | শাস্তনোঃ দাশকন্তাঁয়াং ( উপরিচরস্য 

বসোঃ পতিতেন বীধ্যেণ তদ্ভক্ষিতবত্যাঃ মতস্যাঃ উদরাৎ 

দ্লাসৈঃ কৈবর্তৈঃ উদ্ভৃতায়াং তৈ পালিভায়াং মৎস্যগন্ধি-যোজন- 
গন্ধি-সত্যবত্যাখ্যায়াং ) চিত্রাঙ্গদঃ স্তঃ জজ্ঞে 1১৮-২০ 

জন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া ছিলেন এবং তাহারা দেবাপিকে 
পাষগুমত গ্রহণ করাইয়া বেদমার্গ হইতে বিচ্যুত 
করায় দেবাঁপি বৈদিক মতের নিন্দাবাদ করেন__ 

যাহার জন্য তাহার রাজত্বগ্রহণের ইচ্ছা! রহিল না, 
(সুতরাং শাস্তনুর কোন দোষ না থাকায়) দেবতা 

রাজ্যমধ্যে জলবর্ণ করিয়াছিলেন। সেই দেবাপি 

যোগ অবলম্বনপূরৰক এখনও কলাপগ্রামে বাস 

করিতেছেন ।১৬-১৭ 

কলিকালে চন্দ্রবংশ বিলুপ্ত হইলে এই দেবাপি 
সত্যযুগের প্রারস্ভে পুনরায় এ বংশের প্রবর্তন 

করিবেন। বাহলীক হইতে লোমদত্ব,। সোমদত্ত 

হইতে ভূরি এবং ভূরি হইতে ভূরিশ্রুবা ও শল এই 
তুই পুত্রের জন্ম হইয়া ছিল। শীস্তন্থ হইতে গার 
গভে জিতেক্সিয় ভীম্মদেবের জন্ম হয়, ইনি সকল 

ধর্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরমভাগবত ও বিদ্বান্ 
ছিলেন ।১৮-১৯ 



১৪৩২ 

বিচিত্রবীর্য্যশ্চাবরজে। নান চিত্রাঙ্গদো হতঃ। 

যন্কাং পরাশরাত সাক্ষাদবতীর্ণে! হরেঃ কলা ॥২১ 

বেদগুপ্তো মুনিঃ কৃষ্ণ! যতোহহমিদমধ্যগাম্। 

হিত্বা স্বশিধ্যান্ পৈলাদীন্ ভগবান্ বাদরায়ণঃ ॥২২ 

মং পুত্রায় শাস্তায় পরং গুহ্যমিদং জগৌ। 

বিচিত্রবীর্য্যোহথোবাহ কাশিরাজস্থতে বলা ॥২৩ 

অবরজঃ ততঃ কনীয়ান্ বিচিত্রবী্্যঃ চ জজ্ঞে। তত্র 
চিত্রাঙ্গঃ নান্না ততলষাননামবতা চিত্রাঙ্দাখ্যেন গন্ধর্কেণ 

যুদ্ধে হতঃ। বন্তাং সত্যবত্যাং শাস্তন্থপরিগ্রহাৎ পূর্ববং বেদগপঃ 
(বেদাঃ গুধাঃ বিভাগপূর্বকপ্রবর্তনেন লোকে সংরক্ষিতাঃ যেন) 

কষ; দ্বৈপায়নাখ্যঃ মুনিঃ মননশীলঃ সাক্ষাৎ হবেঃ কলা ব্যাসঃ 

জাতঃ, বতঃ অহং জাতঃ সন্ শ্রীভাগবতম্ অধ্যগাম্ অধীতবান্। 

বাদরায়ণঃ ব্যাসঃ পৈলাদীন্ শ্বশিষ্যান্ হিত্বা ইদং পরং গুহাং 

ভাগবতং মহাং শাস্তায় পুক্রায় জগৌ উপদিদেশ। অথ ভীম্মেণ 
কাশীরাজ্ন্ত সুতে বলাৎ স্বয়শ্বরাৎ উপানীতে উভে অশ্থিকান্ালিকে 

বিচিত্রবীর্যঃ উবাহ। ভয়োঃ অধিকাধালিকয়োঃ আসক্তং 

এই ভীম্ম বীরবৃন্দের অগ্রণী ছিলেন এবং 
যুদ্ধে পরশুরামকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। দাঁসরাজের 

কন্তা সত্যবতীর গভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ষনামে 

রাজা শাস্তন্ুর ছুই পুত্র হয়। এই চিত্রাঙ্গদ 

চিত্রাঙ্গদনামক গন্ধর্বকতৃকি নিহত হন। এই 

সত্যবতীর গভেই (বিবাহের পূর্বে) পরাশরমুনি 

হইতে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অংশরপে বেদরক্ষক ফৃষণ- 

দবৈপায়ন অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন,_ধাহার নিকট 

হইতে আমি এই ভাগবতের উপদেশ লাভ করিয়াছি । 

সেই ভগবান্ বাদরায়ণ (কৃষ্ঘৈপায়ন) নিজ শিত্য 

পৈল প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া শাস্তত্বভাব নিজ 

পুআ আমাকে এই ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন 

আধ্যশান্ত্র [ নবম: খন 

স্বয়ংবরাদুপানীতে অশন্থিকাম্থালিকে উভে 

তয়োরাসক্তহুদয়ো! গৃহীতো। যক্ষমণা মৃতঃ ॥২৪ 

ক্ষেত্রেই প্রজস্তয বৈ ভ্রাতুর্মাত্রোক্তো বাদরায়ণঃ | 

ধতরাষ্ট্রং চ পাুং চ বিছুরং চাপ্যজীজনৎ ॥২৫ 

গান্থার্য্যাং ধৃতরাষ্ট্রস্ত জজ্জে পুত্রশতং নৃপ । 

তত্র হুর্য্যোধনে! জ্যেক্টো দুঃশলা৷ চাপি কন্যকা ॥২৬ 

হৃদয়ং যস্ত সঃ বিচিত্রবী্ধ্যঃ যঙ্গাণ! যক্মারোগেণ ক্ষয়েশ গৃহীতঃ 

সন্ মৃতঃ ॥২১-২৪ 

অপ্রজন্ত ভ্রাতঃ বিচিত্রবীর্ষ্যন্ত ক্ষেত্রে কলত্রত্রয়ে ষাত্র 

সত্যবত্যা উক্তঃ আদিট্টঃ বাদরায়ণঃ ব্যাসঃ ধতরাষ্রং পাও,ং 

বিছুরং চ অপি অজ্জীজনৎ জনয়ামান। তত্র অদ্থিকায়াং ধৃতরা ্ম্ 
অন্বালিকায়াং পাওং, দাস্তাং চ বিছুরম্ ॥২৫ 

গান্ধার্ধ্যাং ভাব্যায়াং ধৃভরাষ্ন্ত পুত্রশতং জজ্ঞে। তথা 

ভুঃশলা নাম কন্তক চ জজ্ঞে। প্ুজরশভমধ্যে তুধ্যেধনঃ 

জোষ্ঠঃ ॥২৬ 

অনস্তর বিচিত্রবীর্ষ ন্বয়ম্বরসভা হইতে বলপূর্বক 

আনীতা কাশিরাজের কন্তা অন্বিকা ও অন্বালিকাকে 

বিবাহ করেন এবং এ পত্বীঘয়ের প্রতি একাস্ত 

আসক্ত চিত্ত হইয়া যল্প্রারোগে মৃত্যুমুখে পতিত 

হন।২০-২৪ ্ 

মাতার আজ্ঞায় ভগবান বাদরায়ণ নিঃসস্তান 

কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্ষের ক্ষেত্রে অর্থাৎ অস্থিকার 

গভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাও এবং (দাসীর গভে বিছরের 

জন্মদান করেন |২৫ 

হে মহারাজ! গাদ্ধারীর গে ধৃতরাষ্ট্রের 

ছুরধধোধন প্রভৃতি একশত পুত্র এবং ছুঃশলা নামে 

এক কন্যার জন্ম হয় ।২৬ 



ঘ্বাবিংশঃ অধ্যারঃ 1 

শাপাশমৈথুনরুদ্বন্ত পাণ্ডোঃ কুন্ত্যাং মহারথাঃ | 
জাত ধর্মানিলেন্দ্রেভ্যো যুধিতঠিরমুখাস্ত্রযঃ ॥২৭ 

নকুলঃ সহদেবশ্চ মাদ্র্যাং নাসত্যদআয়োঃ। 
ভ্রৌপগ্াং পঞ্চ পঞ্ভ্যঃ পুন্রাস্তে পিতরোইতবন্।২৮ 

ঘুধিষ্টিরাৎ প্রতিবিন্ধ্যঃ শ্রুতসেনো৷ বুকোদরাণু। 
অর্জ,নাচ্ছ-তকাত্তিস্ত শতানীকস্ত নাকুলিঃ ॥২৯ 

শন সা ৬৭৯ এআ পপ কাপ পন ৮ পাপন শপ পিসী পিপি | পচা পাস পিস হা ক ০ পিস শীত শাসিত নাছ আক নি উস ২০২০০০০০০। 

অরণ্যে মৃগকপিণোঃ রঙ্ষাণপ্োো: ধদ্যোঃ শাপাৎ  মৈথুনে 

কর্মণি প্রতিরন্ধন্ত পাণ্ডোঃ ভাধ্যায়াং কুস্ত্যাং ধর্মানিলেন্্রেভ্যঃ 

মহারথাঃ যুধিষির-মুখাঃ (যুধিষ্ঠিরঃ মুখম্ আদিং যেষাং তে 

বুধিষ্টির-ভীমার্জনাঃ ) ত্রয়ঃ পুআ্রাঃ জাহাঃ ॥২৭ 
তথ! অন্তন্তাম অপি পাণ্ডোঃ ভা্যায়াং মাত্রযাং নাসতযদঅয়োঃ 

নাসত্যদশ্রাভ্যাম্ অশ্বিনীকুমারাভ্যাং নকুন্দঃ সহদেবঃ চ ইতি 

দো সুতৌ জাতৌ। তেভাঃ বুধিষ্টিরাদিভাঃ পঞ্চভাঃ দ্রৌপগ্ভাম্ 
একশটাং ভার্ধায়াং পঞ্চপুত্রাঃ অভবন। ভে তব পিতরঃ পিতৃব্যাঃ 

অনুপাদিতপুজাঃ এব দ্রৌণিনা হতা: |২৮ 

(স্ব-স্বাসাধারণ ভাধ্যায়াং ) বৃধিঠিরাৎ প্রতিবিদ্ধাঃ, বুকোদরাৎ 
শ্র্তসেনঃ অর্জুনাৎ শ্রন্ভকীতিঃ, নাকুলিঃ নকুল পুক্তঃ শভানীকঃ 
তথা সহদেবন্। নুতঃ শ্রুতকন্দী। তথা অপরে অপি 

যুধিষ্টিরাদিভ্যঃ অনাস্থ ভার্ধ্যান্থ জাতাঃ যথা--মুধিষ্ঠিরাঁৎ পৌরব্যাং 

মুগরূপে মৈথুনরত এক মুনিকে মৃগয়্াকালে 

বধ করায় তাহার অভিশাপে পা মেথুনক্রিয়! 

হইতে নিবৃত্ত হওয়ায় তাহার পত্বী কুস্তীর গর্ভে 
ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রের অনুগ্রহে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, 
ভীম ও অঞ্জন এবং অপর পত্বী মাত্রীর গভে 

অশ্বিনীকুমারছয়ের অনুগ্রহে নকুল ও সহদেবের 
জন্ম হয়। ইহারা সকলেই মহারথ ছিলেন। 
ভ্রৌপদীর গর্ভে সেই পাঁচ ভ্রাতার গুরসে পাঁচ 
পুত্র হয়, তাহার আপনার পিতৃব্য ।২৭-২৮ 

সেই পাঁচ পুত্রের মধ্যে যুধিষ্টিরের পুত্র প্রতি- 
বিন্ধ্য, ভীমসেনের পুত্র শ্রুতসেন, অ্জ্জনের পুত্র 
শ্রচ্তকীতি, নকুলের পুত্র শতানীক এবং সহদেবের 
পুত্র শ্রুতকর্সা। হে মহারাজ! এতদ্যাতীত যুধিটির 
ইইতে পৌরবীর গর্ভে দেবক এবং ভীমসেন হইতে 

১৭৩৩ 

সহদেবন্থুতো রাজন্ শ্রুতকর্মা তথাপরে । 
যুধিষটিরাৎ তু পৌরব্যাং দেবকোহথ ঘটোত্কচঃ ॥৩০ 
ভীমসেনাদ্িড়িম্বায়াং কাল্যাং সর্বগতন্ততঃ | 

সহদেবা€ স্থহোত্রং তু বিজয়াসূত পার্বতী ॥৩১ 
করেণুমত্যাং নকুলো। নরমিত্রং তথার্জ,নঃ। 
ইরাবন্তমুলুপ্যাং বৈ স্থতায়াং বভ্রবাহনম্ ॥ 
মণিপুরপতেঃ সোহপি ততপুত্রঃ পুত্রিকাস্থৃতঃ 1৩২ 

ভা্যায়াং দেবকঃ, ভীমপেনাং হিডিম্বায়াং ঘটোৎকচঃ 

জাতঃ ॥২৯-৩ৎ 

তথ। কাল্যাং ভাধ্যায়াং সর্ধগঃ নাম পুত্রঃ ততঃ ভীঙ্সেনাৎ 

এব জাতঃ। পার্বতী পর্বতন্ত নয়া বিজয় নাম সহদেবাৎ 

পতুযুঃ সকাশাৎ স্ুহোত্রং পুত্রম অত | করেণুষভ্যাং ভাধ্যায়াং 
নকুলঃ নরমিনং সুতং জনয়ামাস | নিরহিত্রম্ ইতি পাঠাস্তরম। 
তথা অজ্জুনঃ অপি নাগকন্তায়াম উলুপ্যাম্ ইরাবস্তং তথা 

মণিপুরপতেঃ সুতায়াং বত্রবাহনঃ ইতি লুতদ্বয়ং জনয়ামাস। 

সঃ চ বভ্রবাহনঃ তন্ত অর্জুনহ্ত পুত্রঃ সন অপি 
পৃত্রিকাস্থতঃ মানতামহন্থতঃ এব। অভ্রাতৃকাং প্রদ্দান্তাছি তৃভ্যং 

কনাষলঙ্কতাম্। অন্তাং বঃ জায়তে পুত্রঃ স হে পুত্রো ভবেদিতি 
ভাষাবন্ধরূপপুত্রিকাধন্মেশ কন্তাপ্রদানাৎ স মাভামছেন গৃহীত 
ইতযর্থঃ ) 1৩১-৩২ 

হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয় ।২৯-৩০ 

এইব্প ভীমসেনেব অপর ভার্ধা কালীর গভে” 
সর্বগত নামক পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। সহদেবের 
গুরসে পর্বতকণ্। বিজয়ার গর্ভে সুহোত্রের জন্ম 

হয় 1৩১ 

নকুল নিজ অপর পদ্ী করেখুমতীর গর্ভে নরমিত্র- 
নামক পুত্র উৎপাদন করেন। অজ্জুনিও নিজ অপর 

নাগকন্তা উল,পীর গভে' ইরাবান্ এবং অপর এক 
মণিপুররাজকন্যা চিত্রা্্ষার গর্ভে রক্র- 

বাহনের জন্মদীন করেন। (মণিপুররাজ অঞ্জনের 
সহিত কন্যার বিবাহকালে বলিয়াছিলেন--এই 

কন্যার পুত্র আমার হইবে, এই হেতু) কন্তার 
পুত্র বভ্রবাহন মণিপুররাঁজেরই পুত্ররপে গণ্য 
হইয়াছিলেন।৩২ 



১৬৩৪ আধ্যশান্্ [ নবম; গ্বন্ধা: 

তব তাতঃ স্থভদ্রায়ামভিমন্যুরজামুত | কাবষেষং পুরোধায় তুরং তুরগমেধযাট, | 

সর্বাতিরথজিদ্ বাঁর উত্তরায়াং ততো ভবান্ ॥৩৩ সমস্তাঁ পৃথিবীং সববীং জিন্বা বক্ষ্যতি চাধ্বরৈ? ॥৩৭ 

পরিক্ষীণেষু কুরুষু ভ্রৌণেব্র্ধান্্তেজসা । তন্থয পুত্রঃ শতানীকো যাজ্জবস্ঠ্যা ব্রেয়ীং পঠন্। 
স্বং চ কৃষ্ণানুভাবেন নজীবো মোচিতোইন্তকাণ্ড ॥৩৪ অস্ত্রজ্ঞানং ক্রিয়াজ্ঞানং শৌনকাহ পরমেষ্যতি ॥৩৮ 
তবেমে ত্তনয়াস্তাত জনমেজয়পুর্বকাঃ। সহত্রানীকম্তৎ পুত্রস্ততশ্চৈবাশ্বমেধজঃ। 
শ্রসতসেনে৷ ভীমনেেন উগ্রসেনশ্চ বীর্ধ্যবান্ ॥৩৫ 

জনমেজয়ন্ত্বাং বিদিত্বা তক্ষকামিধনং গতমূ। 

সর্পান্ বৈ সর্পঘাগাগ্জো স হোষ্যতি রুষান্সিতঃ ॥৩৬ 

ভব তাতঃ পিতা সর্বাতিরথজিৎ ( সর্ধান অভিরথান্ জন্মতি 

ইতি) বীরঃ অভিমগ্ূযুঃ অর্জুমাৎ সুভদ্রান্াং জাতঃ। ততঃ 

অভিমন্যোঃ সকাশাৎ উত্তরায়াং ভবান্ জাতঃ ॥৩৩ 
কুরুষু ছুর্য্োধনাদিযু পরিক্ষীণেষু সংস্থ দ্রৌণেঃ ব্রন্দান্্- 

তেজলা দগ্ধঃ অপি ত্বং কঞ্চস্য অনুভাবেন সজীবঃ এব অস্তকাৎ 
মৃত্যোঃ ছোচিভঃ ॥৩৪ 

. হে ভাত! ভব শ্রভসেনঃ' ভীমসেনঠ, বীরধ্যবান্ উগ্রসেনঃ চ 
ইতি জনমে জয়পূর্ব্কাঃ ইমে চত্বারঃ ভনয়াঃ জাভা; ॥৩৫ 

তক্ষকাৎ নিধনং গতং মরণং প্রাপ্ত, ত্বাং বিদিত্বা সঃ তব 
পুজঃ জনমেজয়: রুষাস্থিতঃ সন্ সর্পযাগাঞ্পো সর্পান্ হোষ্যতি ॥৩৩৬ 

কাবযেয়ং তুরং পুরোধায় পুরোহিতং কৃত্বা সমস্তাৎ সর্বতঃ 

পৃথিবীং সর্ব তত্রতয নৃপান্ জিহবা! মধ্বরৈঃ অশ্বমেধৈঃ ষক্ষ্যতি 
০০১ 

হে মহারাজ ! অর্জন হইতেই পত্বী সুভদ্রার 
গর্ভে সকল অধিরথগণের পরাজয়কারী ও আপনার 

পিতা মহাবীর অভিমন্ধ্য জন্মগ্রহণ করেন। তাহা 
হইতেই উত্তরার গর্ভে আপনার জন্ম হইয়াছে 1৩৩ 

কুরুকুল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে দ্রোপপুত্র অশ্খখামার 
্রহ্গান্ত্রের তেজে আপনিও আক্রান্ত হইয়া ভগবান্ 
জ্রীকষ্চেরই প্রভাবে জীবনসহ ম্ৃত্যুমুখ হইতে 

পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন 1৩৪ 

হে বস! সম্প্রতি আপনার পুত্ররূপে মহাবীর 
এই জনমেজয়, শ্ুতমেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন 
বিরাজমান রহিয়াছেন 1৩৫ 

জনমেজয় আপনাকে তক্ষকের দ্ংশনে নিহত 

জানিয়! যথাকালে সর্পঘজ্ধের অগ্মিতে সর্পগণকে 

রস ৮ পপ পপ. টা 

অশীমকৃষ্ণস্তস্যাপি নেমিচক্রস্ত তত্স্ৃতঃ ॥৩৯ 

গজাহ্বয়ে হতে নগ্ভা কৌশান্্যাং সাধু বতস্যতি | 
উক্তস্ততশ্চিত্ররথস্তম্মাৎ শুচিরথঃ স্থৃতঃ ॥৪০ 

অতঃ তূরগ-ষেধযাটু ইতি প্রসিদ্ধ; ভবিষ্যত ॥৩৭ 
তন্ত জনন্গেজয়স্ত পুত্রঃ শভানীকাখ্যঃ যাজ্জবন্কাৎ ত্রয়ী খগাদি- 

বেদত্রয্নীং পঠন্ যাগাদি-জ্ঞানং, শৌনকাৎ পরং পরমাত্মজ্ঞানম্, 
অস্ত্রজ্ঞানং কৃপাচার্যাৎ চ এধ্)তি ॥৩৮ 

তশ্ত শতানীকশ্ত পুত্রঃ সহআশীকঃ, ততঃ চ অশ্বমেধজঃ 

জাতঃ। তশ্তাপি অসীঙ্গরুষ্ণঃ, তস্ত। হুতঃ নেমিচত্রঃ ভবিতা। ॥৩৯ 

গজাহ্বয়ে হস্তিনাপুরে নগ্ঠা গলয়! হাতে প্লাবিভে সভি সঃ 

নেঙ্নিচক্রঃ ততঃ নিদ্রম্য কৌশান্বযাং পুর্য্যাং সাধু যথা ভবতি 
তথা বতভ্ততি নিবাসং করিধাতি । ততঃ জাভঃ স্ুতঃ চিত্ররথঃ 
উক্তঃ| শল্মাৎ শুচিরথঃ সুতঃ ভবিতা, তশ্মাৎ বুষ্টিমান্, তন্য 
পুত্রঃ দুষেণঃ মহীপতিঃ ভবিতা। 

তস্য পুত্রঃ সুনীথঃ, ভন্ নৃচক্ষুঃ যম্মাৎ স্ুখীনলঃ ভবিতা।। 

আহুতি দান করিবেন ।৩৬ 

এই জনমেজয় চতুর্দিকে সমগ্র ভূমগ্ডল জয় 
করিয়া কাবষেয় তুরকে পুরোহিত পদে বরণ পুর্ক 
অশ্বমেধ ও অন্যান্য বনু যজ্ঞ করিবেন [৩৭ 

(ইহার পর ভবিষ্যৎ রাজবৃত্বাস্ত বলিতেছেন) 

হে মহারাজ! জনমেজয়ের পুত্র শতাঁণীক যাজ্ঞ- 

বন্ধের নিকট বেদ পাঠ করিয়া, হ্কপাচার্য হইতে 
অন্ত্রবিদ্া এবং শৌনক হইতে কর্মবিস্তা লাভ 
করিবেন ।৩৮ 

শতানীক হইতে সহআ্ানীক, তাহা হইতে 

অশ্বমেধজ, তাহা হইতে অসীমকৃষ্ণ এবং তাহা হইতে 
নেমিচক্রের জন্ম হইবে ।৩৯ 

নেমিচক্রের রাজত্বকালে গঙ্গানদী হস্তিনাপুরী 



দ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ ] ্ীযমদৃতাগবতহ্ ১৭৬৫ 

তম্মাচ্চ বৃষ্টিমাংস্তম্য হৃষেণোহথ মহীপতিঃ। ক্ষেষকং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্তি বৈ কলৌ। 
হুনীতস্তম্য ভবিতা৷ নৃচক্ছুর্যৎ হুখীনলঃ ॥৪১ অথ মাগধরাজানে! ভবিতারো বদামি তে ॥8৫ 

পরিপনবঃ স্থতস্তম্মান্মেধাবী হুনয়াত্মজঃ | ভবিতা সহদেবন্থ মার্জাবির্বচ্ছ তশ্রুবাঃ। 
নৃপঞ্জয়্ততো দুর্বস্তিমিস্তম্মাজ্জনিষ্যৃতি ॥৪২ ততোহযুতায়ুস্তম্তাপি নিরমিত্রোহথ তৎস্থতঃ ৪৬ 

তিমের্হদ্রথস্তম্মাচ্ছতানীকঃ ভদাসজঃ। স্থনক্ষত্রঃ স্নক্ষত্রাদ্ রৃহসেনোহথকর্মজিও | 

শত্তানীকাদ্ ভুর্দমনন্তম্াপত্যং মহীনরঃ ॥৪৩ ততঃ সৃতঞ্জয়াদ্ বিপ্রঃ শুচিস্তস্ ভবিষ্যতি 18৪৭ 

দণ্ডুপাণিনিমিস্তস্ত ক্ষেমকো ভবিতা নৃপঃ। ক্ষেমোহথ হ্হত্রতস্তস্মাদ্ ধর্মপুত্রঃ সমস্ততঃ | 
্রহ্গক্ষত্রস্ত বৈ যোনির্বংশো। দেবধিসগকৃতঃ ॥৪৪ 

তশ্মাৎ পরিপ্রবহ তণ্মাৎ ষেধাবী, সঃ চ জুনয়ং পুত্রং জনয়িষ্যতি | 
ততঃ স্ন্য়াৎ নৃপপয়ঃ। ভশ্মাৎ চ দূর্বঃ, ততঃ তিথি 

জনিষ্যভি ॥৪০-৪২ 

তন বৃহদ্রথঃ, তস্য সুদাসঃ, তস্য শতানীকঃ, ভল্য ছুদর্মনঃ, 
ভস্য অপত্যং মহীনরঃ | তস্য দণ্ডপাপিঃ, তপ্য নিমিঃ, তস্য 

ক্ষেকঃ নূতঃ ভবিভা । ব্রহ্গক্ষত্র-কুলয়োঃ যোনিঃ কারণভূতঃ, 

দেবৈঃ ধষিভিঃ চ সৎকৃতঃ অয়ং বংশঃ ময় প্রোন্তঃ। কলো 

গ্রাম করিলে তিনি কৌশাম্বীপুরীতে বাস করিবেন। 
তাহা হইতে চিত্ররথ এবং তাহা হইতে শুচিরথ- 
নামক পুত্র উৎপন্ন হইবেন ।৪০ 

শুচিরথ হইতে বৃ্টমান্, বৃগ্টিমান্ হইতে সুষেণ, 
সুষেণ হইতে সুনীথ, সুনীথ হইতে নৃচক্ষু এবং নৃচক্ষু 

হইতে সুখীনলের জন্ম হইবে 1৪১ 

নুখীনল হইতে পরিপ্রব,»পরিপ্রব হইতে সুনয়, 
স্থনয় হইতে মেধাবী, মেধাবী হইতে নৃপপরয়, তাহ! 

হইতে দূর্ব এবং দূৰ হইতে তিমি নামক পুত্রের 
জন্ম হইবে ।৪২ 

তিমি হইতে বৃহদ্রথ, তাহা হইতে সুর্ধাস, তাহ! 

হইতে শতানীক, তাহা হইতে দুর্দমন এবং তাহা 
হইতে মহীনর জন্মগ্রহণ করিবেন ।৪৩ 

মহীনরের পুত্র দগুপাণি, তাহার পুত্র নেমি 
এবং নেমির পুত্র ক্ষেমক। হে মহারাজ! ত্রাহ্মথাণ ও 

ছ্যুমৎসেনোহথ হৃমতিঃ সুবলো জনিতা ততঃ ॥৪৮ 

যুগে ক্ষেমকং রাজানং প্রাপ্য ৰৈ নিশ্চয়ে সংগ্থাং প্রান্দ্যদি 
সমাণ্তিং গমিষ্যতি। অথ যে মাগধরাজানঃ ভবিভারঃ ভান্ 
তে তুভ)ং বদামি 1৪৩-৪৫ 

সহদেবশ্য জরাসন্ধ-পুত্রন্ত নুতঃ মাজ্জারিঃ ভবিতা। (অন্যৈষ 
পুর্ববোক্তং সোমাপি ইতি নামাস্তরং জ্ঞেয়ম্), তন) শরস্তশ্রবাঃ। 
তন্য অধুতাযুঃ, তস্য নিরমিত্রঃ, তস্য সুনক্ষত্রঃ, তস্য বৃহৎসেনঃ, 

তস্য কন্্জিৎ। তস্য স্থভঞ্জয়ঃ বা স্যগ্য়ঃ, তস্য বিপ্রঃ, তল্য 

ক্ষত্রিয়জাঁতির উৎপত্তি-ক্ষেত্র ও দেবধিগণের সমাদর- 

প্রাপ্ত এই বংশ রাজা ক্ষেমকের পরেই কলিষুগে 
অবসানপ্রাপ্ত হইবে । অনস্তর আপনার নিকট ভাবী 
মগধরাজগণের কথা বলিতেছি।8৪-৪৫ 

সহদেব হইতে মার্জারি, তাহা হইতে শ্রন্তশ্রবা, 
ভাহা হইতে অধুতায়ু এবং অযুতায়ু হইতে নিরমিক্রের 

জম্ম হইবে ।৪৬ 

নিরমিত্রের পুত্র স্নক্ষত্র, তাহা হইতে বৃহৎষেন, 
তাহ] হইতে হইতে কর্মজিৎ, তাহা! হইতে স্ুৃতগ্থয়, 
তাহা] হইতে বিপ্র এবং বিপ্র হইতে শুচি জন্মগ্রভণ 
করিবেন ।৪৭ 

শুচি হইতে ক্ষেম, তাহা হইতে সুব্রত, সুব্রত 
হইতে কর্মনুত্র, তাহা হইতে সম, মম হইতে 
ছামংসেন, তাহা হইতে স্থমতি এবং টি হইতে 

সুবলের জন্ম হইবে 1৪৮ 



১৪ আধ্যশাজ [ নবময খসে 

স্ণীতঃ সত্যজিদথ বিশ্বজিদ্ বধূ রিপুণ্তায়ঃ ইতি শ্রীমন্তাগৰতে মহাপুযাণে রমহংস্তাং 
বাহদ্রথাশ্চ ভূপাল! ভাব্যাঃ সাহত্রবসরমূ ॥৪৯ সংহিতায়াং বৈয়|সিক্যাং নবমস্কন্ধে ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ 

শুচিঃ, তস্য ক্ষেস:, তস্য সুত্রতঃ, তণ্মাৎ ধর্মশত্রঃ। ততঃ সমঃ। 
ভত্য দুঢ়সেনঃ বা হ্যষৎসেনঃ, ভন্ত লুমভিঃ, ততঃ সুবলঃ পুত্রঃ 

জনিতা। নুবলপ্য হুনীথঃ, তু) সত্যজিত, তন বিশ্বজিৎ, ভন্ত 

সুবল হইতে স্তনীথ, সুনীথ হইতে সত্যজিৎ, সত্যভিত, 

সত্যজিৎ হইতে বিশ্বজিৎ এবং বিশ্বজিৎ হইতে রাজ! 
রিপুঞ্জয় জন্মগ্রহণ করিবেন । হে মহারাজ ! বৃহদ্রথের 

রিপুঞজয়ঃ পুত্রঃ ভবিতা। এতে বারদ্রথাঃ ভূপালাঃ সম" 
বৎসরং ভাব্যাঃ ॥৪৬-৪৯ 

ইতি নবমে সবদ্ধে শ্রীথগেক্জুনাথশান্তি-রুত -কৃতান্বয়ে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ | 

বংশধর এই নরপতিগণ সহত্রবতৎসর রাজত্ব করিবেন । 

(ইহার পরবততাঁ রাজগণের কথা ছাদশ ত্বন্ধে বলা 
হইবে )18৯ 

শ্রীমন্মহবিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবম-স্থান্ে 
পণ্তিতপ্রবর-শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্রষট্তীর্-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত 

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত | 

নয়োবিংশঃ অধ্যায়ঃ । 

[ মনুক্রন্থ্য-তুর্ববস্থপ্রভূ তীনাং বংশকথনম্ 

স্্ীশুক উবাচ । 
অনোঃ সভানরশ্চক্ষুঃ পরেক্ষুশ্চ ত্রয়ঃ হতাহ। 

লভানরা্ কালনরঃ সঞ্জয়স্ত-্হৃতস্ততঃ ॥১ 

জনমেজয়ন্ত্য পুত্রো মহাশীলো মহামনাঃ | 
উশীনরস্তিতিক্ষুশ্চ মহামনম আত্মজৌ ॥২ 

লহ জ্জঞও 

শ্ীশুকঃ উবাচ। যযাতিপুত্রস্ত অনোঃ সভানরঃ, চক্ষু, 

পরেক্ষুঃ চ ত্রয়ঃ পুক্রাঃ ইতি । তেষু সভানরাং কালনর$, ভস্তয 
স্যঞ্জয়$, তশ্ত জনমেজয়ঃ, তন্ত পুক্রঃ ষহাশীলঃ, তশ্ত মহামনাঃ, 

তন্ত মহামনসঃ উশীনরঃ তিতিক্ষুঃ চ ইতি তদৌ আত্মজৌ 

বতৃবতুঃ 1১-২ 

ত্রয়োহিংশ অধ্যায় | 

[ অন্রুদ্রন্থ্য তুর্ধনপ্রভৃতির বংশ কথন।] 

 ক্ীগুকদেব বলিলেন-_হে মহারাজ! সভানর, 
চক্ষু ও পরেক্ষু-_এই তিনজন অনুর পুত্র। সভানর 
হইতে কাঙ্গনর এবং তাহা! হইতে স্গয়ের জন্ম হয়।১ 

স্জয়ের পুত্র জনমেজয়, তাহার পুত্র মহাঁশীল, 

শিবিব'রঃ কুমির্দক্ষশ্চত্বারোশীননাতুজাঃ | 

রূষাদর্ভঃ সুবীরশ্চ মদ্রঃ কেকয় আত্মবান্ ॥৩ 

শিবেশ্চত্বার এবাস্ংস্তিতিক্ষোশ্চ রুষদ্থঃ | 

ততো হোমোহথ স্বুতপা বলিঃ স্ুতপসোহভবত ॥8 

লহ 

তত্র শিবিঃ, বরঃ,। কমি. দক্ষঃ ইতি চত্বারঃ উশীন্রঙ্ক 

আত্মজাঃ| তত্রাপি শিবেঃ বৃষাদর্ভঃ, সুবীরঃ, হদ্রঃঃ আত্মবান্ 

কেকয়ঃ চ স্ুতাঃ আসন্। ভিতিক্ষোঃ চ রুষদ্রথঃ (বৃষদ্রথঃ ইতি 
পাঠাস্তরম্), রুঘদ্রথন্ত হোষ:, তস্ত সুতপাঃ, তস্ত বলি অভবৎ ॥৩-৪ 

তাহার পুত্র মহামনা, মহামনার ছুই পুত্র-_উশীনর 
ও তিতিক্ষু ।২ 

শিবি, বর, কমি ও দক্ষ__এই চারিজন উশ্লীনরের 
পুত্র। শিবি হইতে বৃষাদভ' সুবীর, মদ্র ও কেকয় 

_এই চারিপুত্রের জন্ম হয়। তিতিক্ষুর পুত্র রুষপ্রথ, 
তাহার পুত্র হোষ, তাহার পুজ স্ৃতপা এবং তাহার 

পুত্র বলি ।৩-৪ 



আয়োবিংশঃ অধ্যায়ঃ ] জীদদ্ভাগবতম্ ১৭৩৭ 

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গান্াং গুন্বাপুণ্ডো ঢ্ুসংজ্যিতাঃ | নাট্যসঙ্গীতবাদিব্রৈধিভ্রমালি্নাহণৈঃ | 
জভ্িিরে দীর্ঘতমসে! বলেঃ ক্ষেত্রে মহীক্ষিতঃ | লতুরাজ্ঞোইনপত্যস্ত নিরূপ্যেষ্িং মরুত্বতঃ ॥৯ 
চত্রুঃ স্নান্সা বিষয়ান্ ষড়িমান্ প্রাচ্যকাংশ্চ তে। প্রজামদাদ্ দশরথে! যেন লেভেহপ্রজাঃ 'প্রজাঃ। 

খলপানোহঙ্গতো জজ্জে তন্মাদ্ দিবিরথন্ততঃ ॥৬ চতুরঙ্গ! রোমপাদাৎ পৃথুলাক্ষস্ত তশ্হতঃ ৪১ 

স্থতো ধর্মরথো য্ত জজ্ঞে চিত্ররথোহপ্রজাঃ। বৃহদেথো বৃহতুকর্ম! রৃহস্তানুশ্চ তৎ হৃতাঃ। 
রোমপাদ ইতি খ্যাতস্তন্মৈ দশরথঃ সথা ॥৭ আগ্চাদ্ ব্হন্মনাস্তম্মাজ্জয়নদ্রথ উদদাহৃতঃ ৪১৯ 
শান্তাং স্বকন্যাং প্রাহচ্ছদৃষ্যশুঙ্গ উবাহ তাম্। বিজয়ন্তস্ সন্ভুত্যাং ততো! ধৃতিরজায়ত | 
দেবেহবর্ধতি যং বামা আনিন্যুর্রিণীন্থৃতম্ ॥৮ ততো ধৃতব্রতস্তম্ত সতকর্মাধিরথন্ততঃ ॥১২ 

বলেঃ ক্ষেত্রে দীর্ঘতমস£ অঙ্গ-বলগ-কলিঙ্গাগ্ঠাঃ শুদ্দপুণ্ডো 
সংক্ঞিতাঃ মহীক্ষিপ্ত: ঘট পুত্রাঃ জক্তিরে 1৫ 

তে চ ইমান স্ব-স্থ-নায়া প্রসিদ্ধান্ প্রাচ)কান পূর্বদিগ্বত্তিনঃ 
বছবিষয়ান দেশান্ চক্রুঃ। অঙ্গাৎ থলপানঃ জজ্ঞে। ভণ্মাৎ 
দিবিরথঃ 1৬ 

তস্য ধর্মরথঃ, তশ্ত চিত্ররথঃ, সঃ অগ্রঙ্গঃ, সঃ এব রোমপাদঃ 

ইতি খ্যাতঃ, তশ্মৈ তন্ত সখা দশরথঃ শাস্তাখ্যাং স্বকন্তাং প্রাষচ্ছৎ 

প্রাদাৎ। বাং শাস্তাম্ খয্াশৃঙ্গাখ্যঃ মুনিঃ উবাহ । রোমপাদস্ত 

দেশে দেবে পজন্যে অবর্ধত্ি সভি (খব্শ্জ্) শ্বদেশং 

প্রত্যাগমনাত্রেণৈৰ বৃষ্টির্বিদ্াতি ইতি ব্রাঙ্গণাদিভিঃ নিশ্চয় 

বলির ক্ষেত্রে (পত্বীর গভে) দীর্ঘতম! হইতে অঙ্গ 

বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুন্, পুণ্ড, ও ওডু নামক মহাপতিগণের 

জম্ম হয়। এই ছয়জন প্রত্যেকেই যথাক্রমে পূর্ব 
দিক্ স্থিত ছয়টি দেশকে নিজ নিজ নামে পরিচিত 

করেন অর্থাৎ এ ছয়টি দেশের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ 

শুদ্ধ, পুণ্ড, ও ওডু (উৎকল) এই সকল নামকরণ 

করিয়াছিলেন। অঙ্গ হইর্তে খলপাঁন এবং খলপান 

হইতে দিবিরথের জন্ম হয়।৫-৬ 

দিবিরথের পুত্র ধর্মরথের পুত্র চিত্ররথ নিঃসস্তান 

ছিলেন, তিনি রোমপাদ নামে বিখ্যাত। রোমপাদের 

সখা রাজা দশরথ তাহাকে দত্বকরপে নিজ কন্তা 

শাস্তাকে দান করিয়াছিলেন। খঘ্যশুজ মুনি এই 

শাস্তাকে বিবাহ করেন। একসময় রোমপার্দের 

রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইলে বারাঙ্গণাগণ বৃত্য, 

২১৮" 

কৃতে ) যং হুরিণীন্ৃতং ( হুরিগ্যাৎ বিভাণ্তকাৎ খধেঃ উৎপন্নম্ 
খষ্াশলং ) রাষাঃ গণশিকাঃ নাট্যসলগীত-বাদিত্রঃ বিত্রষৈঃ 
আলিঙগনাহণৈঃ উপায়ৈঃ চ বলাৎ রোষপাদনগরং প্রতি আনীল্গযুঃ। 

সঃ তু খান্যশূঃ মরুত্বতঃ হন্্ন্ত, তদ্দেবতাকাম্ ইঠ্িং নিরূপ্য 
কৃত্বা অনপভস্ত রাজ্ঞঃ রোষপাদহ্য প্রজাম অদাৎ। যেন 
খষ্যশূ্গানিত-যাগ-বিশেষেণ অপ্রজঃ দশরথঃ অপি প্রজাঃ 

জ্রীরামাদীন্ চতুরঃ পুত্রান লেভে । রোমপাদাৎ চতুর্?, তন্ত 

পৃথুলাক্ষঃ ॥৭-১০ 

তশ্মাৎ বৃহ্রথ:, বৃহৎকর্ম্না, বৃহভানুঃ চ ইতি ব্রয়ঃ পুতরাঃ জজিরে। 
তেষু আগ্যাৎ বৃহদ্রথাৎ বৃহন্মনাঃ, তন্মাৎ জয়দ্রথঃ, তস্য বিজয়ঃ, 

বাস্ঠ, বিবিধ বিলাস, আলিঙ্গন ও নানারূপ সকার 

দ্বারা মোহিত করিয়া! হরিণীর গভর্জাত মুনি 

খত্যশূঙ্গকে তপোবন হইতে রাজার পুরীতে আনয়ন 

করিলে (রাজ্যে বৃষ্টিপাত হয় এবং ) তিনি নিঃসস্তান 

রাজার সম্ভানলাভের জন্য মরুদ্যজ্ঞ করিয়! রাজাকে 

সম্ভান দান করেন। রাজা দশরথ ও এই খব্যশু 

কর্তৃক অনুষ্ঠিত পুত্রযাগের ফলেই চারিপুআ লাভ 
করিয়াছিলেন। রোমপাদের পুঝ চতুরঙ্গ এবং 

তাহার পুত্র পৃথুলাক্ষ ।৭-১০ 

পৃথুলাক্ষের পুত বৃহত্রথ, বৃহত্কর্মী ও বৃহভাম্। 

বৃহত্রথের পুত্র বৃহন্মনা এবং তাহার পুত্র জয়দ্রথ।১১ 

জয়রথ হইতে ভার্ধা সম্ভুতির গর্ভে বিজয়ের 

জন্ম হয়। বিজয়ের পুত্র ধৃতি, তাহার পুত্র বৃতত্রত 
ধৃতব্রতের পুত্র সৎকর্ম! এবং তাহার পুত্র অধিরথ।১২ 



১৪৪৮ শা [ নবহঃ স্ব; 

যোইসৌ গঙ্গাতটে ক্রীড়ন্ মঞ্জযাস্তরগতং শিশুম।  ব্রিভানুস্তৎ্হতোহম্াপি করস্ধাম উদ্দারধীঃ। 
কুস্ত্যাপবিদ্ধং কানীনমনপত্যোহকরো স্থতম্ ॥১৩ মরুতস্তৎহুতোইপুক্রঃ পুত্রং পৌরবস্বডৃৎ ॥১৭ 

র্ষঙ্গেনঃ স্ৃতস্তম্তা কর্ণন্যা জগতীপতেঃ | দ্ষ্য্তঃ স পুনর্ভেজে স্বং বংশং রাজ্যকামুকঃ | 

দ্রহ্যোশ্চ তনয়ো বক্রঃ সেতুন্তম্তাত্বজস্ততঃ ॥১৪  যযাতের্জেযে্পুত্রস্ত যদোর্বংশং নরর্ধভ ॥১৮ 

আরব্ধস্তস্থ গান্ধারস্তস্থয ধর্মস্ততো ধৃতঃ। 
ধৃতন্য হুর্মনাস্তন্মা প্রচেতাঃ প্রাচেতসং শতমূ ॥১৫ 

শ্রেচ্ছাধিপতয়োইভূবন্ন,দীচীং দিশমাশ্রিতাঃ | 
তুর্বসোশ্চ স্থুতো বহ্ছির্বন্ের্ভগোহথ ভানুমান্ ॥১৬ 

তস্ত সভভ্যাং ভার্ধ্যায়াং ধৃতিঃ অজায়ত। ভস্ত ধৃতব্রতঃ ভন 
সৎকর্্মা, তহ্/ অধিরথঃ। সঃ গঙ্গাতটে ক্রীড়ন্, কুস্ত্যা ত্ক্তম 
অপবিদ্ধ' কানীনং কন্ঠাবস্থায়াং জাতং মঞ্জ.যাত্তগতিং পেটিকায়াং 

গ্থিত', কর্ণাখ্যং শিশুং লব্ধ স্বয়মূ অনপত্যঃ তং সুতম্ 

'আকরোং ॥১১-১৩ 

তশ্) জগভীপতেঃ ভূপালন্ত কর্ণন্ত জুতঃ বুষসেনঃ আসীৎ। 

অথ যয।তেঃ তৃতীয়-পুত্রস্ত দ্রহযোঃ স্ুতঃ বন্রঃ, তন্ত সেতুঃ, ততঃ 

আরব্ধঃ, ভস্ত গান্ধারঃ, ভন্ড ধর্্মঃ, তন্ত ধৃতঃ | ভন্ড দুম্মদঃ, তস্য 

প্রচেতাঃ, তশ্ত শতং পুত্রাঃ উদীচীং দিশম্ আশ্রিতাঃ শনেচ্ছাধি- 

নিঃসস্তান অধিরথ এক সময়ে গঙ্গাতীরে ক্রীড়। 

করিতে করিতে, কন্যা কুস্তীর গভর্জাত এবং 

ততকর্তৃক পরিত্যক্ত পেটিকার মধ্যে অবস্থিত 
শিশুকে প্রাপ্ত হইয়া নিজ সম্তানরূপে পালন 

করিয়াছিলেন ।১৩ 

হে মহারাজ! অধিরথের সেই পালিত পুত্রের 
নাম কর্ণ এবং কর্ণের পুত্র বষসেন। ক্রহ্যর পুত্রের 
নাম ক্র এইং ব্রর পুত্র সেতু 1১৪ 

সেতুর পুত্র আন্ধ, তাহার পুত্র গান্ধার, 
গান্ধারের পুত্র ধৃত, তাহার পুত্র ছুর্মদ, দুর্মদের 
পুত্র প্রচেতাঃ। প্রচেতার একশত পুত্র উত্তরদিকে 
অবস্থিত হইয়া শ্লেচ্ছগণের রাজা হইয়াছিলেন। 
তুর্বন্থর পুত্র বহি, বহিচির পুত্র ভর্গ এবং ভর্গের 
পুত্র ভান্গুমান্।১৫-১৬ 

বর্ণয়ামি মহাপুণ্যং সর্বপাপহুরং নৃণাম্। 
যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৯ 

যত্রাবতীর্ণো! ভগবান্ পরমাত্মা নরাকৃতিঃ | 
যদোঃ সহস্রজিত ক্রোষ্ট৷ নল! রিপুরিতি শ্রুতাঃ ॥২ 

পরয়ঃ অভূবন। অথ তুর্বসোঃ সুতঃ বহিঃ, ত্য ভগঃ। তস্ত 

ভাসমান, তন্ত তিভানগঃ, তস্য করন্ধমঃ, ত্য মরুতঃ, সঃ অপুত্রিঃ 
সন্ পৌরবং দুযাস্তং পুত্রাত্বেন অন্থৎ ॥১৪-১৭ 

সঃ দুষ্যস্তঃ রাজ্যকামুকঃ সন্ পুনঃ ম্বং পুরুবংশং ভেজে । ছে 

নরর্ষভ ! মহাপুণ্যং নৃণাঁং সর্বপাপহরং যযাতেঃ জো্টপুত্রস্ত যদৌঃ 

বংশম্ অহং বর্ণয়ান্ি। নরারতিঃ পরমাক্মা ভগবান্ শ্রীকষণঃ যত্র 
বংশে অবতীর্ণ: তাদ্বশং যদোঃ বংশং শ্রুত্বা নরঃ সর্বপাপৈহ, 
প্রমুচ্যতে ! যদোঃ সহম্রজিৎ, ক্রো্টুঃ, নলঃ, রিপুঃ ইতি শ্রন্ভা 
বিশ্রুতাঃ, চত্বারঃ স্থুনবঃ জাতাঃ। ভত্র প্রথমন্ত সহল্মজিত্বঃ 

ভাম্ুমানের পুত্র ত্রিভান্, তাহার পুত্র উদ্দারমতি 
করুদ্ধম, করুত্ধমের পুত্র মরুত্ত অপুত্রক হইয়া পুরু- 
বংশীর দুষ্যস্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, কিস্তু মেই 
ছুষাস্ত রাজ্যলোভে পুনরায় পুরুবংশ আশ্রয় 
করিয়াছিলেন। হে নরবর! সম্প্রতি যযাতির 

পুত্র যছুর বংশ বর্ণনা করিব? মানবগণের 

সকল পাপনাশক পরম পবিত্র যছববংশের কথা 
শ্রবণ করিলে মনুষ্যমাত্রই সর্বপ্রকার পাঁপ হইতে 
মুক্ত হয় ।১৭-১৯ 

ভগবান্ পরমাত্মী শ্রীহরি নরাকারে এই 
যছুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যছুর সহত্রজিৎ 
ক্রোষ্ট, নল ও রিপুনামে চারিজন পুত্র হন। ততধ্যে 
সহত্রভিজের পুত্র শতজিৎ। শতজিতের তিন পুত্র- 
মহাশয়, রেণুকয় ও হেহয় ।২১-২২ 



অয়োবিংশঃ অধ্যায়ঃ ] জীমদ্ক্ঞাগরতম্ ১৭৬৯ 

চত্বারঃ সুনবস্তত্র গতি প্রথমাত্বজঃ | ন নূনং কার্তবী্য্যস্ত গতিং যাস্যস্তি পাথিবাঃ। 

মহাহুয়ো! বেগুহয়ো হৈহয়শ্চেতি তত্ম্ৃতাঠ ॥২১  হজ্জদানতপৌযোগশ্রচ্তবীর্যজয়াদিভিঃ 4২৫ 

্মন্ত হৈহয়ন্থতো নেত্রঃ কুস্তেঃ পিতা ততঃ। পঞ্চাশীতিসহত্রাণি হাব্যাহতবলঃ সমাঃ। 
সোহঞ্জিরভবত কুন্তেরমহিক্সান্ ভদ্রসেনকঃ ॥২২ 

ছূ্মদে! ভদ্রসেনস্য ধনকঃ কৃতবীর্য্যসূঃ | 
কৃতাগিঃ কৃতবর্ম চ কৃতৌজা ধনকাতুজাঃ 1২৩ 

অজুনিঃ কৃতবীর্ধ্যস্ সপ্তত্বীপেশ্বরোহভবগু। 
দতাত্রেয়াদ্ধরেরংশা্ড প্রাপ্ত যোগমহাগুণঃ ॥২৪ 

আত্মজঃ শতজিৎ। তন্ত মহাহয়ঃ, বেণুহর£, হৈহযঃ চ ত্রয়ঃ 
ল্ৃতাঃ জাতাঃ 0১৮২১ 

তত হৈয়ন্য সুতঃ ধর্ম, তশ্ত নেত্রঃ, সঃ চ কুস্তে: পিত1। 

কুস্তেঃ সোহগিঃ, তন্ত মহিচ্মান্, তস্য ভদ্রসেনকঃ, তন্ত ছুম্মর্দঃ। 

ধনকঃ চ দো পুত্র বভৃবতৃঃ। ধনকত্ত কৃতবীধ্যঃ, কৃতারি, 
কৃতবশ্্ণী, কৃতৌজা: ইতি চত্বারঃ পুজাঃ। কৃতবীর্যযস্ত সহস্রাঞ্জুনঃ 
সপ্ত্থীপেশ্বরঃ তথা হবেঃ অংশাৎ দত্তাত্রেয়াৎ প্রাপ্তযোগধহাগুণঃ 

অভবৎ ॥২২-২৭৪ 

নূনং নিশ্চিতং কার্ভবীধ্যন্ত বক্তাদিভিঃ প্রাপ্তাং গতিম্ অন্টে 
শ্মশান আপি পাপ জাল পপ 

হৈহয়ের পুত্র ধর্ম, তাহার পুত্র নেত্র, তাহার পুত্র 
কুস্তি, কুস্তির পুত্র মোহঞ্জি, তাহার পুত্র মহিম্মান্, এবং 

মহিম্মানের পুত্র ভদ্রমেন।২২ 

ভদ্রসেনের ছুই পুত্র-ছুর্দদ ও ধনক। ধনক 

কৃতবীর্ধের জনক । এতঘ্যতীত কৃষায্ি, ক্কৃতবর্মী ও 

ফুযৌজা এই তিন জনও ধনকেরই পুত্র ।২৩ 

হ্কৃতবীর্ষের পুত্র অর্জন, তিনি সপ্তত্বীপের অধিপতি 

হইয়াছিলেন এবং শ্রীহরির অংশজাত দতাত্রেয় হইতে 
যোগসম্পদ্ লাভ করিয়াছিলেন ।২৪ 

পৃথিবীতে অন্য কোন রাজাই যজ্ঞ, দান, তপস্তা, 
যোগ, শান্ত্রজ্ঞান, বীরত্ব ও দয়াদি ছারা কার্তবীর্যা- 
ভবনের গতি (স্থান) লাভ করিতে সমর্থ হইবেন 

অনফ্টবিতম্মরণো বুড়ূজেহক্ষ্যফড বস্ু ॥২৬ 

তস্য পুত্রসহত্রেমু পঞ্চৈবোর্বরিতা মৃধে। 
জয়ধ্বজঃ শৃরসেনো! রষভে। মধুরর্জিতঃ ॥২৭ 

জয়ধ্বজাঁ তালজঙ্স্তঙ্য পুত্রশতং তৃডৃত | 

ক্ষত্রং যশ তালজড্ঘাখ্যমৌর্বতেজোপসংহৃতম্ ॥২৮ 

পাধিবাঃ ন যাশ্ুস্তি ন প্রাপস্স্তি। অব্যাহতবলঃ (ন বাহতং 
বলং শরীরেন্তিয়াদি-সাষর্থযং য্ঃ সঃ) তথা অনষ্টবিতম্মরণঃ (ন 

নষ্টবিত্তন্থ শ্মরণং যন্ত) সঃ কার্তবীধ্যাজ্ভুনঃ পাতি সহআশি সাঃ 

বৎসরাণি অক্ষয্য ফড়বন্থু অক্ষষ্যং ষড়িক্্রিয়বিষয়ং বুভুজে। 

তস্ত অর্জনন্ত পুজ্রাণাং সহশ্রেধু মধ্যে জয়ধবজাদি পঞ্চ 

এব মুধে পরশুরাষেণ সহ যুদ্ধে উর্বরিতাঃ অবশিষ্টাঃ অন্তে 
মৃতাঃ ॥২৫-২৭ 

জযুধবজাৎ ভালজক্বঃ, তস্ত। পুত্রশতং জজ্ঞে । তত ওর্বভেজস! 

সগরেণ উপসংহাতম্ 1২৮ 

না।২৫ 

কার্তবীরধার্জনের নাম স্মরণ করিলে কাহারও বিত্ত 

নষ্ট হয় না। অব্যাহত পরাক্রমে মহারাজ কার্তা- 

বীর্ধার্জুন পঁচাশি হাজার বসর ছয় ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য 
অক্ষয় বিষয় ভোগ করিয়াছিলেন 1১৬ 

পরশুরামের সহিত যুদ্ধকালে কার্তবীর্ধার্জুনের 

সহত্ত্ পুত্রের মধ্যে পাঁচটি মাত্র পুত্রই অবশিষ্ট ছিলেন, 
তাহাদের নাম--জয়ধ্বজ, শুরসেন, বৃষভ, মধু এবং 

উঞ্জিত।২৭ 

জয়ধ্বজের পুত্র তালজজ্ঘ । তালজজ্বের একশত 
পুত্র হইয়াছিল, ভাহার। তালজজ্ঘ ক্ষত্রিয় নামে প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। সগর রাজ! ইহাদের সংহার করেন ।২৮ 



১৭ আধ্যশান্ত | নবমঃ দ্ধ 

তেষাংজ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রো কৃষি পুত্রো। মধোঃ স্থৃতঃ। দশলক্ষহআ।ণি পুত্রাণাং তাম্বজীজন€ | 
তস্য পুত্রশতং ত্বাসীদ্ বৃষ্ণিজ্যেষ্ং যতঃ কুলম্ ॥২৯ তেষাং তু ষট-প্রধানানাং পৃথুশ্রবস আত্মজঃ ॥৩৩ 
মাধবা বৃঃয়ে! রাজন্ যাদবাশ্চেতি লংজ্িতাঃ | 
যহুপুত্রস্য চ ক্রোস্টোঃ পুত্রে৷ বৃজিনবাংস্ততঃ ॥৩০ 

শ্বাহ্ত্ততো৷ রুশেকুর্বে তস্য চিত্ররথস্ততঃ। 
শশবিন্দুর্মহাযোগী মহাভোজো! মহানভূ ॥৩১ 

চতুর্দশিমহারত্ুশ্চত্রবর্ত্যপরাজিতঃ। 

তস্য পত্বীপহআণাং দশানাং স্মহাযশাঃ ॥৩২ 

তেষু বীতিহোত্রঃ জ্যেষ্ঠঃ। তন্ত পুত্রঃ মধুঃ, তস্য বৃষ: 
স্বতঃ। অথ মধোঃ বুঝিঃজে/ঠং পুত্রশতম আনীত, যতঃ 

মধোঃ বৃষণেঃ যদোঃ চ হেহোঃ ইদং কুলং প্রবৃত্তম্ ॥২৯ 

হে রাজন্। মধোঃ প্রনুতাঃ মাধবাঃ, বুষিতঃ বৃষ যছু- 
প্রহ্ভাঃ যাদবশ্চ ইতি সঙ্গিভাঃ কিত্তাঃ। যছুপুত্রস্য ক্রোষ্টোঃ 

পুত্রঃ বুজিনবান্ অতূৎ ॥৩০ 
ততঃ ম্বাছিতঃ, ততঃ বিশদ্ওঃ, তন চিত্ররথঃ, তশ্) ষহাযোগী 

মহাভোগী, চতুর্দশ মহারদ্বঃ (চতুর্দশ মহারত্বানি তজ্জাতি- 

শ্রে্ঠানি ষন্ত সঃ) অপরাজিতঃ চক্রবর্তী সার্বভৌম; মহান্ 
শশবিদ্দুঃ অতৃৎ। তস্য শশবিন্দোঃ সম্বদ্ধিধু দশন্থু সপদ্ধী- 

তালজজ্ৰের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বীতিহোত্র) 
তাহার পুত্র মধু) মধুর একশত পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে 
বৃ্ি জ্যেষ্ঠ । হে মহারাজ ! এই মধু, বৃষ ও যছুর 
বংশ বলিয়াই এই বংশ মধুকুল, বৃষ্ঠিকুল ও যছুকুল 
নাষে এবং সেই বংশের সম্তানগণ মাধব, বার্ষেয় ও 
যাদব নামে প্রসিদ্ধ । যছুর পুত্র ক্রুষ্ট হইতে বুজিনবান্ 
জন্মগ্রহণ করেন। বুজিনবানের পুত্র খাহিত, তাহার 
পুত্র চিত্ররথ এবং চিত্ররথ হইতে মহাযোগী মহাভাগ 
মহাত্মা শশবিন্দুর জন্ম হইয়াছিল। তিনি চতুর্দশ 
মহারত্বের অধীশ্বর, অপরাজিত সার্বভৌম সম্রাট 
ছিলেন (বিভিন্ন জাতীয় বস্তগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
বস্তর নাম মহারথ। চতুর্দশ মহারথ- সর্বশ্রেষ্ঠ হত্তী, 
অশ্ব, রথ, রমণী, বাণ, নিধি, মাল্য, বস্ত্র, বৃক্ষ, শক্তি, 
পাশ, মণি, ছত্র ও বিমান )।২৯-৩১ 

ধর্মে। নামোশনা ত্য হয়মেধশতস্য যাট,। 
তগস্থতো রুচকস্তস্য পঞ্চাসম্নাত্মজাঃ শৃণু ॥৩৪ 

পুরুজিদ্রুক্ুরুক্সেষু পৃথুজ্যামঘসংজ্ঞিতাঃ। 
জ্যামঘস্তপ্রজোহপ্য্ভাং ভার্য্যাং শৈৰ্যাপতির্ভয়া২৩৫ 

নাবিন্দচ্ছক্রভবনাদ ভোজ্যাং কন্যামহারষী€ু। 
রথস্থাং তাং নিরীক্ষ্যাহ শৈব্যা পতিমমধিতা ॥৩৬ 

সহতেষু দবমহাযশাঃ শশবিন্দুঃ, প্রত্যেকং লক্ষং লক্ষম ইত্যেবং 
পু্রাপাং দশ লক্ষ সহআ্রাণি জনয়ামাস ৷ পৃথুশ্রবাঃ, পৃথুকীত্তিঃ, 
পৃথুযশাঃ ইত্যাদয়ঃ ষট প্রধানাঃ শ্রেষ্ঠাঃ যেষাং তেষাং মধ্যে 
পৃথুশৰসঃ আত্মজঃ ধর্মঃ নাম, ল্য সুতঃ উশনাঃ, সঃ চ হয়- 

মেধশভস্য যাট্ যষ্টা, তস) সৃতঃ রুচকঃ, তস্য পঞ্চ আত্মজাঃ 

আসন্ জাতাঃ, তান্ শুণু ষথা- -পুরুজিতৎ। রুকসঃ কক্েযুই, পৃথুঃ। 
জ]ামঘঃ চ। ভত্র শৈব্যাপভিঃ জ্যামঘঃ তু অপ্রজঃ অপুঞ্রঃ 
অপি ভার্যযাভয়াৎ অন্তাং ভার্ধযাং ন অবিন্দং ন লেভে ন 

স্বীকৃতবান্ । কদাচিৎ শত্রন্ বিজিত্যতেষাং ভবনাৎ কাঞ্চিৎ 
ভোজ্যাং কন্তাম অহারধীৎ আনিনে।। রথস্থাং ভাং কন্তাং 

তা এপস আপা পপ পা ৪৬০ পপ 

মহাকীতি শশবিন্দু দশ সহত্র ভার্যার গে দশ 
লক্ষ সহত্র পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ।৩২ 

এঁ সকল পুত্রের মধ্যে ছয়জন প্রধান ছিলেন। 
তন্মধ্যে পৃথুশ্রবার পুত্র ধর্ম । ধর্মের পুত্র উশনা একশত 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ।৩৩ 

হে মহারাজ ! উশনার পুত্র রুচক, তাহার পাঁচ 
পুত্র ছিলেন, তাহাদের নাম শ্রবণ কর-_-পুরুজিৎ, রুঝস, 
রুঝ্েষু পৃথু ও জ্যামথ 1৩৪ 

শৈব্যার পতি জ্যামথ নিঃসস্তান হইয়াও শৈব্যার 
ভয়ে অপর ভারা গ্রহণ করেন নাই। এক সময়ে 
তিনি শত্রগৃহ হইতে ভোজ্য নায়ী এক কম্যাকে হরণ 

করিয়া আনিলে শৈব্যা সেই কন্যাকে রথের উপর 
দেখিয়াই ক্রোধে অসহিষ্ণু হইয়া স্বামীকে এরূপ 
বলিয়াছিলেন।৩৫ 



স্য়োবিংশঃ অধ্যায়ঃ ) ভ্ীমদূভাগবর্ভম্ ১৭৪১ 

কেয়ং কুক মতস্ছানং রথমারোপিতেতি বৈ। অন্বমোদস্ত তদ্যিশ্বেদেবাঃ পিতর এৰ চ। 

স্নষা তবেত্যভিহিতে ন্ময়স্তী পতিমব্রবীৎড ॥৩৭ শৈব্য! গর্ভমধাৎ কালে কুমারং স্যুবে শুভম্। 
স বিদর্ভ ইতি প্রোক্ত উপযেমে মুষাং সতীম্ ৩৯ 

অহং বন্ধ্যাসপত্বী চ ন্ম,ষা মে যুজ্যতে কথম্। 
জনয়িষ্াসি যং রাজ্জি তস্তেয়মুপযুজ্যতে ॥৩৮ 

নিরাক্ষ্য অমাষভ1 অসহষান! শৈব্যা পভিম্ আহ ॥৩১-৩৬ 

' যথা ছে কুহক | বঞ্চক! অমৎন্থানং মহুপবেশনযোগ্যং 
স্থানং রখম্ আরোপিতা ইং কা? ইতি শ্রন্থা ভয়াং তৰ স্যা 
ইতি বন্ভিহিতে উক্ত সতি শ্মরস্ত্ী হসস্তী সতী শৈব্যা পিং 
প্রতি অব্রবীৎ, যথা অহং বন্ধ্যা অলপত্বী চ অভঃ ছে মম কষা 
কথং যুজ্যতে উপপগ্ভতে | ততঃ ভীতঃ সন্ জ্যামঘঃ তাম্ আহ 

হেরাজ্জি! বং পুত্রং তং জনয়িষ্তসি তস্য ভাধ্যা ইয়ম্ 
উপযুজ্যতে উপবুক্তা ভবিষ্যৃতি ॥৩৭-৩৮ 

হে প্রবঞ্চক ! কে এই কন্তা- যাহাকে রথে করিয়। 

আমার নিকট লইয়! আসিয়াছ ? রাজা বলিলেন-_ 
এ কন্যা তোমার পুত্রবধূ। তখন শৈব্যা বিস্ময়ের 
সহিত পতিকে বলিলেন- আমি বন্ধ্যা, আমার কোন 

সপত্বী ও নাই, এ অবস্থায় এই কন্যা কিরপে আমার 
পুত্রবধূ হইতে পারে ! তখন জ্যামঘ বলিলেন--হে 
রাজি! তুমি যে পুত্র প্রসব করিবে, এই কন্ঠা 

ইতি আ্রীমন্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহুংস্তাং 
সংহিতায়াং বৈয়ামিক্যাং নবমস্কন্ধে 

ভ্রয়োবিংশোহধ্যায়ঠ | 

ইতি ভাধ্যাভয়েন প্রকম্প্ানস্য হরি্নসর্ধ্বাঙগস্য রাঝ্ঞঃ গ্রাশ- 
সংকটমালোক্য অন্থকম্পিতাঃ তেন পূর্বং বহুকালমারাধিষ্ঞাঃ 
দেবাঃ পিতরঃ এব চ ততজ্যামঘবচনম্ অন্বমোদস্ত তথা অস্ত ইতি 
উক্তবন্ধঃ | (ততশ্চ দেবাদি__প্রসাদেন নিবৃত্ব-রজস্কাপি) শৈব্যা 
গর্ভম্ অধাৎ। তথা! কালে প্রসবকালে প্রান্তে শুভং 

কুমারং শতপুভে সং বিদর্ভঃ ইতি প্রোক্তঃ, তাং যা সন্ধীম্ 
উপযেষে 1৩৯ 

ইতি নবমে স্বন্ধে শ্রীগেন্্রনাথশাস্ত্রি-কতাদ্বয়ে অয়োবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 

তাহারই স্ত্রী হইবে ।৫৬-৩৭ 

বিশ্বেদেবগণ ও পিতৃগণ জ্যামঘের বাক্যের অন্থু- 
মোদন করিলেন। অনস্তর শৈব্যা গর্ভবতী হইয়া 
যথাকালে এক সুলক্ষণ পুত্র প্রসব করেন। এ পুত্র 
বিদর্ভনামে খ্যাত হন এবং তিনি এ কন্তাকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন ।৩৮ 

প্রীমন্মহযিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে নবমস্কন্ধে 
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র ঘট তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত 

ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 



চতবিংশঃ অধ্যায়ঃ 

| ষছুবংশকথনম্, তত্র 
প্ীশুক উবাচ। 

তন্তাং বিদর্ভোহজনয়শ পুত্র নান্গা৷ কুশক্রথো । 

ভৃতীয়ং রোমপাদং চ বিদর্ভকুলনম্দনম্ ॥১ 
রোমপাদন্ুতে। বন্রুবভ্রোঃ কৃতিরজায়ত । 

উশিকম্তৎস্থতস্ত্মাচ্ছেদিশ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ ॥২ 
ক্রথস্ত কুস্তিঃ পুত্রোহভূদ্ ধৃষ্টিস্তস্তাথ নির্বতিঃ | 
ততো দশার্ে। নান্নাভৃত তস্থ ব্যোমঃ সৃতস্ততঃ ॥৩ 
জীমূতো। বিকৃতিস্তম্থা যস্ত ভীমরথঃ সথৃতঃ। 

ততে। নবরথঃ পুত্রো' জাতো। দশরথস্ততঃ ॥৪ 

৮১৬০০ 
শ্রীপুকঃ উবাচ। বিদর্ভঃ তস্যাং ভাধ্যায়াং কুশং, ক্রথং 

ভৃতীয়ং বিদর্ভকুলনন্দনং রোমপাদং চ ত্রীন্ পুত্রান্ 'অজনয়ৎ। 
স্বোহপাদস্য সুতঃ বক্র, তস্য সুতঃ কৃতি অজাঘত | কৃতেঃ 

উশিক+, ভস্য চেদিঃ, তণ্মাৎ চৈস্যাদয়ঃ নৃপাঃ ॥১-২ 

অথ ক্রথপ্য কুস্তিঃ, তস্য বৃষ্িং, অথ তকস্য নির্বৃতিঃ, তস্য 
দশাহ$, তস্য রোমঃ,তস্য জীমূতঃ। তস্য বিকৃতি, ভপ্য ভীমরথঃ 

চতুবিংশ অধ্যায় । 
[ যদুবংশ কথন ও সেই বংশে শ্রীক্ৃষ্ণাবতার ন্যচনা ] 

প্রীকদেব বলিলেন হে মহারাজ ! বিদর্ভ 

সেই পত্বীর গর্ভে কুশ, ক্রথ এবং বিদর্ভকুলনন্দন 
রোমপাপের জন্মদান করেন ।১ 
রোমপাদ হইতে বক্র, তাহা হইতে কৃতি, তাহ! 

হইতে উশিক এবং উশিক হইতে চেদি ও দমঘোষ 
প্রভৃতি নরপতিগণের জন্ম হইয়াছিল।২ 

ক্রথের পুত্র কুস্তি, তাহার পুত্র বৃষ, তাহার পুত্র 

নির্বতি, তাহার পুত্র দশা, তাহার পুত্র ব্যোম, 
তাহার পুত্র জীমৃত, তাহার পুত্র বিকৃতি, তাহার পুত্র 

ভীমরথ, তাহার পুত্র নররথ এবং নররথের পুত্র 

বতারসূচনঞ্চ | ] 

করস্তিঃ শকুনেঃ পুত্রো দেবরাতস্তদাস্ুজঃ | 
দেবক্ষত্রস্ততস্তন্য মধুঃ কুরুবশাদনুঃ ॥৫ 

পুরুহোত্রস্তনোঃ পুত্রস্তম্থায়ুঃ সাত্ৃতস্ততঃ | 

ভজমানো ভজিদিব্যো বৃষ্র্দেবারৃধোহন্ধকঃ ॥৬ 

সাত্বতম্ত স্বতাঃ সপ্ত মহাভোজশ্চ মারিষ। 

ভজমানম্য নিক্লোচিঃ কিন্কিণো ধষ্টিরেব চ ॥৭ 

একস্তামাত্মজাঃ পত্থ্যামন্যস্যাং চ ত্রয়ঃ সুতাঃ | 
শতাজিচ্চ সহআ্রাজিদযুতাজিদিতি প্রভে। ॥৮ 

অসহ্য 
সুূতঃ জাত, তল্য নবরথঃ, ভপ্য দশরথঃ, তস্য শকুনিঃ, তস্য 

করস্ভিঃ, তস্য দেবরাতঃ, তস্য দেবক্ষত্রঃ, তস্য মধু, তস্য 
কুরুবশঃ, তস্য পুরুহোত্রঃ, তস্য আযুঃ, তস্য লাত্বতঃ। তস্য 

ভজমানঃ, ভজিঃ, দিব্যঃ, বৃষিঃ:, দেবাবুধঃ, অন্ধকঃ, মহাভোজঃ 

ইতি সপ্তপুত্রাঃ আসন্। হে ষারিষ আধ্য ! ভজমানাৎ একস্যাং 
ভা্যায়াং নিয়োচিঃ, কিক্কিণঃ, ধৃটিঃ ইতি অয়ঃ পুত্রাঃ তথ! অন্ন্থাং 

শভাজিৎ, সহস্রাজিং তথা অবুতাজিৎ ইতি ত্রয়ঃ পুত্রাঃ আসন্॥৩-৮ 
সি "পাপ পপ পপ পপ পপ ০ প্র ্ প স্ক্ 

দশরথ ।৩-৪ 

দশরথের পুত্র শকুনি, ভাহার পুত্র করস্তি, তাহার 
পুত্র দেবরাঁত, তাহার "পুত্র দেবঙ্ষত্র, তাহার পুত্র মধু 
ও কুরুবংশ এবং কুরুবংশের পুত্র অনু 1৫ 

অনুর পুত্র পুরুহোম, তাহার পুত্র আয়ু, তাহার 
পুত্র সাত্বত। সাত্বতের সাত পুত্র- _ভঙ্জমাঁন, ভি, 
দিব্য, বৃঝি, দেববুধঃ অন্ধক ও মহাভোগ। হে 

আর্ধ ! মহারাজ! ভজমানের এক ভার্ধার গভে 
নিয়োচি, কিস্কিণ ও ধৃষ্টি এই তিনপুত্র এবং অপর 

ভাষার গভে শতাজিৎ' সহআ্া্জিৎ ও অযুতাছিৎ 
এই তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ।৬-৮ 



চতুখিংশঃ অধ্যায়ঃ ] ভ্ীমব্ফাগবতষ্ ১৭৪৩ 

বক্রর্দবাব্ ধন্থতন্তয়োঃ ফ্লোকো। পঠস্তামু । সত্রাজিতঃ প্রদেনশ্চ নি্সস্যাপ্যাসতূঃ সুতো । 
যখৈব শুণুমে। দূরাৎ সম্পশ্যামস্তথাস্তিকা 1৯ অনযিত্রম্থতো ঘোহন্যঃ শিনিস্তস্যাথ সত্যকঃ ॥১৩ 

বক্র শ্রেষ্ঠে। মনুষ্যাণাং দেবৈর্দবাব ধঃ সমঃ। যুযুধানঃ সাত্যকির্বৈ জয়স্তদ্য কুণিস্ততঃ | 
পুরচ্যাঃ পঞ্চবষ্টিশ্চ ঘট. লহআ্াণি চাষ্ট চ ॥১০ যুগন্ধরোহনমিত্রস্য বৃঞ্চিঃ পুত্রোহপরস্ততঃ ॥১৪ 
যেহমৃতত্বমনু প্রাপ্তা বত্রোর্দেবাবধাদপি। শবফক্শ্চিত্ররথশ্চ গান্দিন্যাং চ শ্বকদ্কতঃ। 
মহাভোজোহপি ধর্মাস্মা ভোজো আসংস্ুদগ্গয়ে ॥১১ 

বে সুমিত্রঃ পুত্রোহভূদ্ যুধাজিচ্চ পরন্তপ | 
শিনিম্তস্যানমিত্রশ্চ নিন্ো হভূদনমিত্র ত: ॥১২ 

অথ দেবাবুধাৎ বত্রঃ তয়োঃ দেবাবুধঃ বত্রো£ মাছাস্ত্যস্থচকৌ 
অমূ শ্লোকৌ বৃদ্ধাঃ পঠত্তি। যথা বাদৃশগুণ-বিশিষ্টো দেবাবুধ- 
বন্ধ দুরাৎ শুশ্রমঃ শ্রুতবস্তঃ তখৈব তাদুশৌ এব অস্তিকাৎ অপি 
সংপশ্থাষঃ 0৯ 

হন্য্যাণাং মধ্যে বক্রঃ শ্রেষ্ঠঃ, দেবাবুধঃ তু দেবৈঃ সমঃ তুল্যঃ 
বত্রোঃ দেবাবৃধাৎ অপি অন্ুপশ্চাৎ যে তত্বংশজাঃ পঞ্চধ্ঠ্যাধিক- 

চতুর্দীশ-সহঅ-স:খ্যকাঃ তে সর্ধবে ঘয়োঃ প্রাবাদেব অনুতত্বং 

মুক্তিং প্রাপ্তাঃ। মহাভোজ: তু অতিধন্মাত্সা, ওস] অহয়ে 

বংশে পেজাখ্যাঃ হৃপাঃ আসন্ ॥১০-১১ 

হে পরন্তপ ! বুঝ; তু পুত্রঃ সুহিত্রঃ, বুধাঙ্গিৎ চ অভূৎ। 

দেবাবৃধের পুত্র ব্রত । কবিগণ এই দেবাবৃধ ও 

বক্রর প্রশস্তিরূপে এরূপ ছৃইটি শ্লোক পাঠ করেন 

আমর! দূর হঈতে দ্রেবাবুধ ও বক্রুর সম্বন্ধে যেরূপ 
শুনিতে পাই, নিকটে আমিয়াই সেরূপই দেখিতে 

পাই। বক্র মনুষ্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর দেবাবৃধ 

দেবতাগণের সমাঁন। তাহাদ্বের বংশজাত পঞ্চমণ্টি, 
ঘট্ সংখ্যক পুরুষ বক্র ও দেবাঁবৃধের উপদেশে মোক্ষ- 

লাভ করিয়াছিলেন। মহাভোজ অতিশয় ধায়িক 
ছিলেন। তাহার বংশে ভোজগণের উৎপত্তি 

হয়।৯-১১ 

ছে পরস্তপ! বুষ্কির হুই পুত্র-_সুমিত্র ও যুধাজিৎ। 
যুধাজিতের পুত্র শিনি ও অনামিত্র | অনামিত্র হইতে 
নিদ্বের জম্ম হয়।১২ 

নিদ্বের পুত্র সৃত্রা্িং ও প্রসেন। জ্মানমিত্রের 

৭ সপ বাপ্পি ক 

অক্রুরপ্রমুখা আসন্ পুত্রা! দ্বাদশ বিশ্রুচ্তাঃ 1১৫ 

আপন্গঃ সারমেয়ম্চ মৃছুরো মুছুবিদ্ গিরিঃ | 

ধর্মর্দ্ধঃ স্ুকর্ম। চ ক্ষেত্রোপেক্ষো হরি মর্দন 1১৬ 

যুধাজিতঃ শিনি:, অনমিভ্রঃ চ ইতি তব পুত্র জাতৌ। 

অনমিত্রৎ নিছঃ অভূৎ। নিথ্রপ্য তু সত্রাজিতঃ প্রসেনঃ চ ইসি 

স্ব পুত্রৌ জাতো।। তথা অন্যপ্যাম্ অপি ভাধ্যায্াম্ অনিমিত্রস্য 
যঃ অন্যঃ সুতঃ শিনিঃ তস্য সত্যকঃ পুত্রঃ আসীৎ $১২-১৩ 

তপ্য যযুধানঃ, তস্য জয়ঃ, ভস্য কুপিঃ, তস্য বুগম্ধরঃঃ বন- 

মিত্রস্য অপরঃ পুত্রঃ বুধি 3) তস্য শ্বন্বঃ চিত্ররথঃ চ ইতি ঘ্বৌ 

পুত্র জাতৌ | শ্বফন্কাৎ গাদ্ধিন্যাং ভার্যায়াম্ অক্রুরপ্রমুখাঃ বখ। 
অক্রুরঃ, আপঙ্ঃ, সারমেয়, মৃদুরঃ, মুছবিৎ, গিরিঠ, ধর্খাবৃদ্ধঃ, 

স্থকর্মী। ক্ষত্রোপেক্ষঃ, অরিমর্দনঃ, শত্রপনত গন্ধষাদঃ, গ্রতিবাহঃ 
১৫০০০ 08১১ পর, ০৯৯ উপ পস্ 

অপর এক পুত্র শিনি হইতে সত্যকের জম্ম 

হইয়াছিল ।১৩ 
সত্যকের পুত্র যুযুধান, উহার পুত্র জয়, তাহার 

পুত্র কুণি এবং কুণির পুত্র যুগন্ধর। অনমিত্রের অপর 

পুত্র বৃষি, তাহা! হইতে শ্বকক্ক ও চিত্ররথ নামক ছুই 

পুত্রের জম্ম হয়। শ্বফন্ক হইতে গান্দিনীর গর্ভে অক্রুর 

প্রভৃতি দ্বাদশ জন বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ 

করেন।১৪-১৫ 
তাহাদের নাম_ অক্রুর,। আসঙ্গ, সারমেয়, মৃহ্র, 

মূ্ুবিৎ, গিরি, ধর্মবৃদ্ধ, নুকর্মা, ক্ষপ্রোপেক্ষ, অরিমর্দন, 

শক্রত্স ও গন্ধমাদ। তাহাদের সুচীর। (স্থচারা ) 

নামে এক ভগ্নী ছিলেন। অব্রুরের ছুই পুত্র-- 

দেবমান্ ও উপদেব। চিত্ররথের পুত্র পৃথুং এতছাতীত 

চিত্ররথ হইতে বিদূরথ প্রভৃতি আরও অনেক পুত জনা 



শক্রল্ো গন্ধমাদশ্চ প্রতিষাহুশ্চ ছাদশ। 
তেষাং স্বলা শুচীরাখ্যা দ্বাবক্রুরন্থৃতাবপি ॥১৭ 
দেববানুপদেবশ্চ তথ। চিত্ররথাত্ুজাঃ | 
পৃথুবিদুরথাগ্যাশ্চ বহবে। বৃষিনন্দনাঃ ॥১৮ 
কুকুরে। ভজমানশ্চ গুচিঃ কম্লবহিষঃ | 
কুকুরস্য হতো বহিচবিলোম! তনয়ন্ততঃ ॥১৯ 
কুপোতরোমা তন্যানুঃ সখা য্ত চ তুহ্ুরঃ| 

অন্ধকো ছুন্দৃভিস্তম্মাদবিদ্যোতঃ পুনর্বসথঃ ॥২০ 
তশ্তান্থকশ্চাহুকী চ কন্যা চৈবাহ্কাত্মজে। 
দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ চত্বারো৷ দেবকাত্মজাঃ ॥২১ 

ইতি বিশ্রুতাঃ অয়োদশ পুত্রাঃ আসন্ ; ুচীরাখ্যা দ্বসা তেষাম্ 
আসীৎ। অক্রুরন্ত অপি ঘৌ পুজো দেববান উপদেষশ্চ 
ইতি ॥১৪-১৭ 

্বফন্ধবন্ধাঃ চিত্ররখস্ত পৃথুঃ একঃ তথা বিদুরথাপ্তাঃ 
বছবঃ পুত্রাঃ জাভাঃ| পাত্বত"পুত্রাৎ অন্ধকাৎ কুকুর, ভঞ্জমান;, 

গুচিঃ, কঘলবহিঃ ইতি চত্বারঃ পুত্রাঃ জাভাঃ। তেযু কুকুরস্ত 
বন্িত। তহ) তনয়ঃ বিলোষা ) তস্ত কপোতরোহা। তন্য অনুঃ, 

যস্ত অনোঃ তুঘুরুঃ সখা অভূৎ | অনোঃ অন্ধকঃ, তশ্ত ছুদুভিঃ, 
তন্ত অবিষ্ভোভঃ, ভন্ত পুনর্বস্থঃ, তন্ত আহুকঃ পুত্রঃ, আহুকী 

কন্ঠ চ, আহৃকস্য দেখকঃ উগ্রসেনঃ ইতি স্ব পুত্রো। 

গ্রহণ করেন। ইহারা সকলেই 
সম্ভান।১৬-১৮ 

কুকুর, তজমান, শুচি ও কম্বলবহিষ এই চারি 
জন অন্ধকের পুত্র। কুকুরের পুত্র বহ্ছি, তাহার পুত্র 
বিলোম1 1১৯ 

বিলোমার পুত্র কপোতরোমা, তাহার পুত্র অন্ধু। 

তুম্বরু নামক গন্ধর্ব অনুর সখা ছিলেন। অন্ধকের 
পুত্র ছুন্দুভি, তাহার পুত্র অবিদ্য এবং অবিদ্যের পুত্র 
গুনর্বনূ ।২, 

পুনর্ধস্থর আহুক নামক এক পুত্র এবং আহুকী 
নামী এক কন্যা ছিলেন। আহুকের পুত্র দেবক ও 

মেন। দেখকের চার অত্র।২১ 

বুধঝ্িবংশের 

1 নধম খু? 

দেববানুপদেবশ্চ স্থদেবো দেববরধনিঃ | 
তেষাং স্বমারঃ ণ্তাসন্ ধৃতদেবাদয়ো নৃপ ॥২২ 

শাস্তিদেবোপদেবা চ শ্রীদেবা দেবরক্ষিতা | 

সহদেবা দেবকী চ বন্দেব উবাহ তাঃ ॥২৩ 

কংনঃ স্থনামা ন্বাগ্রোধঃ কঙ্কঃ শঙ্কুঃ হ্হূত্তথা। 

া্ট্রপালোহ সৃপ্টশচতুষ্টিমানৌ গ্রসেনয়ঃ ॥২৪ 
ংস! কংসবতী কন্ক! শুরভূ রাষ্ট্রপালিকা। 

উগ্রসেনছুহিতারো বহৃদেবানুজন্িয়ঃ ॥২৫ 

শুরো বিদুরধাদাসীদ্ ভজমানঃ সৃতস্ততঃ। 
শিনিস্তত্মাৎ, স্বয়ন্তোজে। হদীকম্তত্হথতো মতঃ ॥২৬ 

[পপর ব-£ ০২ পাশ ৯০ লা ০৯ আম ৯ 

দেবকাত্মুজাঃ চত্বারঃ যা দেববান্, উপদেবঃ, ুদেবঃ, দেববর্ঘানঃ, 
ইতি। ভেষাং স্বাসারঃ ভাগিণ্যঃ সপ্ত আদন্। ভাঁঃ যখ। 
ধৃতদেবা, শাস্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীগেবা, দেবরক্ষিতা। সহদেবা, 

দেখকী চ ইতি। তাঃ বন্থদেবঃ উবাহ উপযেমে ।১৮-২১ 

উগ্রসেনস্য কংসঃ, সুনামা, ভ্তগ্রোধঃ। কন্ধঃ, শঙ্কুঃ মৃছুঃ, 

রাষ্ট্রপালঃ, বৃষ্টি তুষ্টিমান ইতি নব পুত্রাঃ তথা কংসা, 

কংসবতী, ক্কা, শূরভূঃ, রাষ্ট্রপালিকাঃ ইতি পঞ্চ দুহিতরঃ 
জাতাঃ। এতাঃ বসুদেবস্য অনুসানাং দেববানাদীনাং [স্বয়ঃ 

ভাধ্যাঃ আপগন্।২২-২৫ 

অথ শঞকপুত্রস্ত ভক্ষমানস্ত সুতঃ বিদূরথঃ, তন্য শ্রঃ, তশ্য 

হে মহারাজ ! দেবকের এ চারি পুত্রের নাম-- 

দেববান্, উপদেব, স্ুদেব ও দেববর্ধন। তাহাদের 

ধূতদেব! প্রভৃতি সাতভগ্নী ছিলেন ।২২ 

তাহাদের নাম-+ধূতদেব, শাক্তদেবা, উপদেবা, 

শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতাঁ, গৃহদেবা ও দেবকী। বস্ুদেব 
এই সাত ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।২৩ 

কংস, সুনাম, স্যাগ্রোধ, কষ্ক, শঙ্কু, সুহু, রাষ্ট্রপাল, 
ধৃষ্টি ও তৃষ্টি এই নয়জন উগ্রসেনের পুত্র 1২৪ 

কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভ, রাষ্ট্রপালিকা__এই 
গাঁচটি উগ্রসেনের কন্যা । ইহার! বসুদেবের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতৃগণের ভার্ষা ছিলেন ।২৫ 

ভজমানের পুত্র বিদুরথ, বিদুরথের পুন্্র শুর, 



চক্চুরিংশঃ অধ্যায়ঃ ] জীমদ্াগবতস্ ১৭৪৫ 

দেববাছঃ শতধনুঃ রুতবর্মেতি তত্স্থতাঃ | রাজাধিদেবী চৈতেষাং ভগিম্াঃ পঞ্চ কগ্কাঠ | 
দেবমীঢ়ন্ শ্রস্য মারিষা নাম পত্র্যভূত্ ॥২৭ কস্তেঃ সধ্যুঃ পিতা শূরো হাপুক্রস্য পৃথামদা 1৩১ 
তস্তাং স জনয়ামাস দশ পুত্রোনকল্মষান্। 
বন্গদেবং দেবভাগং দেবশ্রবলমানকম্ (২৮ সাহহপ ছুর্বাসসো বিদ্যাং দেবছুতীং প্রতোধিতাৎ। 

স্তীয়ং শ্ামকং কন্কং শমীকং বুসকং বূকম্। ততস্যা বীর্ধযপবীক্ষার্থমাজুহাব রবিং শুচিঃ ॥৩২ 
দেবছুন্দুভয়ো নেছুরানকা যস্য জন্মনি ॥২৯ 
বন্থদেবং হবেঃ স্থানং বদস্ত্যানকছুন্দভিম্। দৈবোপাগ্গতং দেবং বীক্্যবিশ্মিতমানসা । 
পৃথা চ শ্রচ্তদেবা চ শ্রস্তকীত্তিঃ শ্রচতশ্রবাঃ ॥৩০  প্রত্যয়ার্থং প্রযুক্তা মে যাহি দেব ক্ষমন্ব মে 0৩৩ 

ভজমানঃ, তস্য শিনিঃ, তস্য হ্যয়ভ্তোজঃ, ততসুতপ্য হুদীকস্য দদৌ ॥৩০-৩১ 
দেববাহঃ, শতধনুঃ, কৃতবর্া, দেবমীঢ়ঃ ইতি চত্বারঃ ভত। জাভাঃ, 

লেষমীঢ়স্য পুত্রঃ শুরঃ, স. মারিষায়াং ভাধ্যায়াং দশ পুতান্ 
জনয়ামাস। তে যথা, বস্দেবঃ, দেবভাগঃ, দেবশ্রবাঃ, আন্কঃ, 

স্থঞয়ঃ, শ্বাকঃ, কক্কঃ। শমীকঃ, বৎসকঃ, বুকঃ ইতি; যস্য 
বন্থদেবপ্য জন্মনি দেবছুন্দুডয়ঃ আনকাঃ চ নেছুঃ ॥৯৬-২৯ 

হরে; অবতরিষ্যমাণস্ত শ্রীকৃষ্ণ) অবভারযোগ্যং শ্থানং বনুদেবম্ 
আনক-হুন্দুভিং বদস্তি। শূরস্ত পৃথা, শ্রচ্তদেবা, শ্রুতকীতিঃ, 

আতশ্রবাঃ তথা রাজাধিদেৰী চ পঞ্চকন্তকাঃ এতেষাং ভগিগ্ভাঃ | 
শুরঃ অপুত্রস্ত সখ্যুঃ কুস্তে£ কুত্তয়ে প্রথ্থাং ক্যাম আদা 

শুরের পুত্র ভজমান্, ভজমানের পুত্র শিনি, শিনির পুত্র 

ভোজ এবং ভোজের পুত্র হৃদীক ।২৬ 

হৃদীকের পুত্র দেববাছ, দেবমীঢ, শতধনু ও ক্কুতবর্া। 

দেবমীটের পুত্র শুর, তাহার পত্বীর নাম মারিষ!।২৭ 

শুর মারিষার গর্ভে বস্ুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, 

আনক, স্হঞ্জয়, শ্যায়ক, কন্ক, শমীক, বতসক ও বুক 
এই দ্রশটি নিষ্পাপ পুত্র উৎপার্দন করেন। বস্ুদেবের 
জন্মকালে দেবতাগণের ছুন্দৃভি ও আনকের (ঢাকের ) 

শব্দ হইয়াছিল বলিয়। শ্রীহরির অধিষ্ঠানম্বরূপ বস্থৃ- 
দেবকে আনকছুন্্রভি বলা হয়। পুথা, শ্রস্তদেবা, 

শ্রুতকীতি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী এই পাঁচ কন্তা। 
বস্ুুদেব প্রভৃতির ভগিনী । পিভ! শুর রুম্তা পৃথাকে 

অপুত্রক নিজসখা! রাজ কুস্তির নিকট তাহার সন্তান- 
২৯কী 

অতঃ পৃথায়াঃ কুস্তীতি নামাস্তরম। কদাচিৎ গৃহাগতং 
ছুর্বাসসং পরিচর্য্যার্দিনা পরিতোষ্য প্রভোধিতাৎ তশ্মাৎ 

দেবহুতিং (দেবান্ আহুয়ন্তে অনয়া ইতি তথা তাং) বিস্তাম্ 
আপ। তন্তাঃ বিদ্যায়াঃ বীর্ধ্যস্য সামর্থ্যন্ত পৰীক্ষার্থং (ন্বানাদিনা) 

শুচিঃ সত্তী কুস্তী রবিম্ আজুহাব ॥৩২ 

তদা এব উপ সঙ্গীপে আগতং দেবং হুর্য্যং বীক্ষ্য বিস্মিতং 

হানসং বন্তাঃ সা কুস্তী আহ বথাহে দেব! প্রত্যয়ার্থং 

বথার্থত্ব-পরীক্ষার্থ মে ময়া বিদ্যা প্রবক্তা, অভ যাহি। মে 

মহ ক্ষষন্য 1৩৩ 

রূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন ।২৮-৩১ 

এই পৃথা (কুস্তী ) অতিথি সেবা দ্বার! দুরাসাঁকে 

সন্তষ্ট করিয়া তাহার নিকট হইতে দেবহৃতি নামে 
এক বি্যা লাভ করেন (ইহা দ্বারা যে কোন 

দেবতাকে আহ্বান করিলে তিনি নিকটে আসেন )1 

এক সময়ে কুস্তী পবিভ্রা হইয়া বিষ্ভার প্রভাব 
পরীক্ষার জন্য সূর্যদেবকে আহবান করিয়া তত্ক্ষণাৎ 

তাহাকে উপস্থিত হইতে দেখিলেন এবং ইহাতে 

বিসশ্মিত-চিত্কা হইয়। বলিলেন-হে দেব! আমি 

কেবলমান্ত প্রত্যয়ের জন্য অর্থাৎ বিষ্ভার প্রভাব বিষয়ে 

বিশ্বামের জন্তই বিষ্ভার প্রয়োগ করিয়াছিলাম ; 
আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং নিজস্থানে প্রস্থান 

করুন ।৩২-৩৩ 



১৪৬ 

অমোঘং দর্শনং দেবি আধিৎস্তে স্বয়ি চাত্সজমৃ। 

যোনির্যথ! ন দুষ্যেত কর্তাহং তে স্থমধ্যমে ॥ ৩৪ 

ইতি তস্যাং স আধায় গর্ভং সূধ্যো৷ দিবং গতঃ | 
সচ্ভঃ কুমারঃ সংজজ্ঞে দ্বিতীয় ইব ভাক্করঃ ॥৩৫ 

তং নাত্যজন্নদীতোয়ে কৃচ্ছল্লোকস্য বিভ্যতী | 
প্রপিতামহস্তামুবাহ পারুর্বৈ সত্যবিক্রমঃ ॥৩৬ 
শ্রন্তদেবাং তু কারূষে৷ বৃদ্ধশর্মা সমগ্রহী€ু | 
যন্থামতৃদ, দস্তবক্র খধিশপ্ডে। দিতেঃ সৃতঃ ॥৩৭ 

রবিঃ আছ, ছে দেবি! দেবন্য মম সঙ্গর্শনম্ অঙোঘং 

ন ব্যর্থম। ত্বয়ি আত্মজম্ আদধে আধান্তে । হে সুমধ্যষে | 

যথা তে তব যোনিঃ ন ছুষ্েত ন বিদীর্যেত তথা অহং 

কর্তা করিষ্যামি । ইতি উত্তা সঃ হ্ত্যঃ তত্তাং গর্তম্ 
আধায় দিবং স্বর্গ, গতঃ, | ততঃ তত্র দ্বিতীয়ঃ ভাস্করঃ 

ইব কুমার? সস্ভঃ সংজজ্ঞে ॥৩৪-৩৫ 

লোকম্ত লোকাৎ জনাপবাদাৎ বিভ্যুতী সত্ভী সা পৃথা 

তং বালং (পেটিকায়াং সংস্থাপ্য ) কৃচ্ছাৎ কষ্টেন নদীভোয়ে 
অত্যজৎ চিক্ষেপ। তব প্রপিতাষহঃ সত্যবিক্রষঃ বৈ পাওুঃ 
তাং কুস্তীম্ উবাহ উপযেষে ॥৩৬ 

সুর্ধদেব বলিলেন হে সুন্দরি ! দেবদর্শন কখনও 

নিক্ষল হয় না। আমি তোমার গর্ভে একটি পুত্র 
উৎপাদন করিব। যাহাতে তোমার যোনি দূষিত 
ন! হয়, আমি সেরূপ ব্যবস্থা করিব ।৩৪ 

এই বলিয়া নূর্বদেব তাহার গর্ভাধান করিয়। 
্বর্গলোকে গমন করিলেন। এদিকে সছ্যই দ্বিতীয় 
সূর্ধের ন্যায় এক কুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।৩৫ 

কুস্তী লোকভয়ে ভীতা হইয়া অতি কষ্টের সহিত 
সেই পুত্রকে নদীর জলে ত্যাগ করিয়াছিলেন। 
তোমার প্রপিতাঁমহ সত্যবিক্রম পাও সেই কুস্তীকে 
বিবাহ করেন ।৩৬ 

করূষ নরপতি বৃদ্ধশর্মা শ্রতদেবাকে বিবাহ 

আর্দযশান্ [ নবমঃ স্বন্ধ: 

কৈকেয়ো ধৃ্টকেতুশ্চ শ্রতকীতিমবিদ্দত | 
সন্তর্দনাদয়স্তম্ত পঞ্চাসন্ কৈকয়াঃ সুতাঃ ॥৩৮ 

রাজাধিদেব্যামাবন্তেয। জয়সেনোহজনিষ্ট হ। 
দমঘোষশ্চেদিরাজঃ শ্রচ্তশ্রবসমগ্রহী ॥৩৯ 

শিশুপালঃ সৃতস্তস্যাঃ কথিতস্তপ্য সম্ভবঃ। 
দেবভাগস্য কংদায়াং চিত্রকেতুবৃহদ্বলৌ ॥৪০. 

কংসবত্যাং দেবশ্রবসঃ স্থবীর ইযুযাংস্তথা | 
কঙ্কায়ামানকাজ্জাতঃ সত্যজিৎ পুরুজি তথা ॥৪১ 

বৃদ্ধশর্মী। কারূষঃ শ্রুতদেবাং সমগ্রহীৎ উপযেমে | যঙ্থাং 

পূর্বরম্ খধিভিঃ শন্তঃ ভগবদ্ধারপালঃ বিজয়ঃ দিতেঃ ম্ুতঃ 

ছিরণ্যাক্ষো অভূৎ সঃ ইদানীং দত্তবক্রুঃ অভূৎ ॥৩৭ 

কৈকেয়ঃ ধৃষ্টকেতৃঃ শ্রুতকীন্তিম্ অবিন্দত উপযেমে, 
ষস্তাং তু কৈকেয়াঃ সম্তর্দনাদয়ঃ পঞ্চ সুতাঃ আসন্ ॥৩৮ 

জয়সেনঃ রাজাধিদেব্যাম আবস্তৌ বিন্দান্থুবিন্দৌ দৌ সুতো 
অজনিষ্ট জনয়ামাস। চেদিরাজঃ দমঘোষঃ শ্রতশ্রবসম্ 
অগ্রহীৎ। ভন্ সম্ভবঃ তশ্ডাঃ সুতঃ শিশুপালঃ কথিতঃ। 

দেবভাগন্ত কংসায়াং চিত্রকেতু-বুহদধলৌ দ্বৌ সহ] দেব- 
শ্রবসঃ কংসবভ্যাং স্বীরঃ ইযুমান্ ইতি দো পুত্র । কক্কাৎ 

করেন। ঝষির অভিশাপগ্রস্ত দৈত্যপুত্র দত্তবন্রু 
তাহার গর্ভজ সন্তান ।৩৭ 

কেকয় বংশজাত ধৃষ্টকেতু শ্রুতকীতিকে বিবাহ 
করেন। তাহার গর্ভে সম্তর্দন প্রভৃতি পাচ পুত্রের 
জন্ম হয়। তাহারা কৈকয়রূপে পরিচিত ।৩৮ 

রাজ! জয়সেন রাজাধিদেবীর গর্ভে বিন্দ ও অন্ু- 
বিন্দ নামক হুই পুত্রের জন্মদান করেন। চেদিরাঁজ 
দমঘোষ শ্রুতশ্রবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ।৩৯ 

শ্রুতশ্রবার পুত্র শিশুপাল। তাহার জন্ববৃত্বাস্ত 
পূর্বে বল! হইয়াছে। কংসাঁর গর্ভে দেবভাগ হইতে 
চিত্রকেতু ও বৃহদ্বল নামক ছুই পুত্রের জন্ম হয় 1৪০ 

দেবশ্রবা হইতে কংসাবতীর গর্ভে স্বুবীর ও 



চতুত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ ] শ্রীমদ্ভীগবতম্ ১৭৪৭ 

্প্য়ো রাষ্ট্রপাল্যাং চ রষছুর্ষণাদিকান্। বলং গদং সারণং চ ছুর্মদং বিপুলং গ্রুবমূ। 
হরিকেশহিরণ্যাক্ষৌ শুরভূম্যাং চ শ্যামকঃ ॥৪২ 

বহুদেবস্ত রোহিণ্যাং কৃতাদীনুদপাঁদয়ত ॥৪৬ 
মিশ্রকেশ্যামপ্নরলি বৃকাদীন্ বশসকস্তথা | 
তক্ষপুক্ষরশালাদীন্ ছুর্বাক্ষ্যণং বুক আদধে ॥৪৩ স্তদ্দো ভদ্রবাহুশ্চ দুর্যদো ভদ্র এব চ। 

সমিত্রার্জুনপালাদীন্ শমীকাত, স্দামনী | পৌরব্যাস্তনয়। হোতে ভূতাগ্ঠা ্বাদশাভবন্ ॥৪৭ 
কম্কশ্চ কর্ণিকায়াং বৈ ধতধামজয়াবপি ॥8৪ 

পৌরবী রোহিণী ভদ্রা মদিরা রোচনা ইলা । 
দেবকী প্রমুখা আসন্ পত্ব্য আনকছুন্দুভেঃ ॥৪৫ 

কস্থায়াং সত্যজিৎ তথা পুরুজিৎ চ জজ্ঞিরে ॥৩৯-৪১ 

স্ঞ্য়ঃ রাষ্্পাল্যং বৃষছুণ্র্ষণাদিকান্ উৎপাদয়ামাস। শ্তামকঃ 
শ্রতৃষ্যাং হরিকেশ-হিরণ্যাঙ্ষৌ জনয়ামাস। বৎসকঃ তথা 
অগ্রসি মিশ্রকেন্তাং বুকাদীন্ উৎপাদয়মাস। বুক: দুর্বাক্ষ্যাং 

তক্ষ-পুদ্ধর-মালাদীন্ আদধে ॥৪৯-৪৩ 

সমীকাৎ সুদামনী-হুমিরার্জুন-পালাদীন্ জনয়ামাস, তথা 
আনকঃ কণিকায়াং ভাধ্যায়াম্ খতধাজাজয়ৌ ঘৌ সুতো । 
আনকদুন্দুভেঃ বসুদেবস্ত পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা, 

ইযুমান্ জন্মগ্রহণ করেন। কস্ক হইতে নিজ 

পত্রী কঙ্কার গর্ভে সত্যজিৎ ও পুরুজিতের জন্ম 

হয় 18১ 
সঞ্জয় রাষ্্রপালীর গর্ভে বৃষ ও দুর্মর্ষণ প্রভৃতি 

পুত্রগণের জন্মদান করেন এবং শ্যামক হইতে শুরভূমির 

গর্ভে হরিকেশ ও হিরণ্যাক্ষের ঈন্ম হয় 1৪২ 

বতসক অপ্দর! | মিশ্রকেশীর গর্ভে বুক প্রভৃতি 

পুত্রগণের জন্মদান করেন। বৃক দুর্বাক্ষীর গর্ভে 

তক্ষ, পুষ্ষর ও শাল প্রনৃতি পুত্র উৎপাদন করিয়া- 

ছিলেন ।৪৩ 

সুদ্ামনী শমীকের গুরসে সুমিত্র, অর্জন ও পাল 

প্রভৃতি পুত্র প্রনব করেন। আনক নিজ ভাধা 

কণিকার গভে খতধাম ও অজ্জয় নামক পুত্রদ্বয় 

নন্দোপনন্দকৃতকশূরাছা। মদিরাত্মজ12 

কৌশল্যা কেশিনং ত্েকমসুত কুলনন্দনমূ॥৪৮ 

রোচনা, ইলা, দেবকী প্রমুখাঃ পদ্ধ্যঃ আসন্ 1৪৪-৪৫ 

বন্গুদেবঃ তু রোহিণ্যাঁং বলং, গদং, সারণং, হুম্মদং, বিপুলং, 

ফ্রুবং, কৃতাদীন্ চ জনয়ামাস ॥৪৫ 

বনুদেবন্য সুভদ্রঃ, ভদ্রবাছঃ, ছুম্মদঃ। ভ্রঃ, তৃতাগ্যাঃ। 

দ্বাদশভনয়াঃ পৌরব্যাঃ ভার্ধযায়াঃ অভবন্ 1৪৭ 

তথা মদিরায়াং ভাধ্যায়াং নন্দোপনন্দ-কৃতক-নথরাগ্ঠাঃ 
আত্মজাঃ অভবন্। কৌশল্যা বন্দেব-ভার্য্য। তু একং কুলননানং 

উৎপাদন করিয়াছিলেন ।88 

দেবকীপ্রভৃতি সাঁত ভগ্মী এবং পৌরবী, রোহিপী, 

ভদ্্রা, মদির1, রোচনা ও ইলা ইহার! বসুদেবের ভার্যা 

ছিলেন ।8৫ 

বস্ুর্দেব রোহিণীর গর্ভে বলদদেব, গদ, সারণ। 

দুর্দ, বিপুল ও প্রুব এবং হ্কৃতপ্রভৃতি পুত্রগণের 
জম্মদান করেন ।৪৬ 

সভদ্র, ভদ্রবানু, ছুর্মদ, ভদ্র ও ভূতপ্রভৃতি দ্বাদশ 

জন পৌরবীর গর্ভজাত পুত্র 1৪৭ 

হে কুরুনন্দন ! নন্দ, উপনন্দন, কৃতক ও শুরপ্রভৃতি 

মদিরার পুত্র । কৌশল্যা কেশি নামক একটি পুর 

প্রসব করিয়াছিলেন ।৪৮ 
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রোচনায়ামতো। জাত। হস্তহেমাঙ্গদাদয়ঃ। পুরুবিশ্রুতমুখ্যাংস্ত লাক্ষাদ, ধর্মে বসুনিব। 

ইলায়ামুরুবন্কাদীন্ যছুমুখ্যানজীজনত ।৪৯ বহৃদেবস্ত দেবক্যামষ্ট পুত্রানজীজনত ॥৫৩ 

বিপৃষ্ঠো ধৃতদেবায়ামেক আনকছুন্দুভেঃ | কীতিমন্তং স্থষেণং চ ভদ্রেসেনমুদারধীঃ | 

শান্তিদেবাতুজা রাজন্ শ্রমপ্রতিশ্রুতাদয়ঃ ॥৫০ খাজুং সম্মর্দনং তদ্রুং সংকর্ষণমহীশ্বরমূ ॥৫৪ 

রাজানঃ কল্পবর্ষাদ্ভা উপদেবাস্থতা দশ | অফ্টমন্ত তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল। 

বন্ৃহংসন্থবংশাগ্যাঃ শ্রদেবায়াস্ত ঘট, স্ৃতাঃ ॥৫১ স্ুভদ্রা চ মহাভাগ তব রাজন্ পিতামহী 1৫৫ 

দেবরক্ষিতয়া লব্ধ! নব চাত্র গদাদয়ঃ | 

বন্থদেবঃ স্থৃতানষ্টানাদধে সহদেবয়া ॥৫২ 

হত্তহেমাদয়ঃ রোচনায়াং জাতাঃ, তথ! ইলায়ান্ উরুবন্কাদীন্ 
যহমুখ্যান্ সুতান্ অজীজনৎ। ধৃতদেবায়াং বিপৃষ্ঠঃ নাম এক 

পুত্রঃ আনক-ছুন্দুভে: জাতঃ। শাস্তিদেবায়াং প্রশম-প্র সিতাদয়ঃ। 

উপদেব।য়াং কল্পবর্ধান্ভাঃ দশ তথা শ্রদেৰায়াং বনু-হংস- 

সুহংসাগ্ভাঃ ষট. ॥৪৯-৫১ 

দেবরক্ষিতায়াং গদাদয়ঃ নব। সাক্ষাৎ ধর্ঃ অষ্টৌ বস্থন্ 
ইৰ বন্াদেবঃ সহদেবয়া ভাধ্যয়া প্রবরশ্র্তমুখ্যান্ অক্টো সতান্ 

বস্থদেবের গরমে রোচনার গভে হস্ত, হেমাঙগদ- 

প্রভৃতি এবং ইলার গে যছুকুলশ্রেষ্ঠ উরুবক্ষপ্রভৃতি 

পুত্রগণের উৎপত্তি হইয়াছিল ৪৯ 

রি 

হে মহারাজ ! বস্থদেব হইতে ধৃতদেবার গভে 

বিপৃষ্ঠনামক একটি পুত্রের জন্ম হয়। শাস্তিদেবার 

গভে প্রশম ও প্রথিতপ্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন ।৫০ 

রাজন্য, কল্প ও বর্ধপ্রভৃতি দশজন উপদেবার 

পুত্র । শ্রীদেবার গর্ভে বনু, হংস ও স্ুবংশপ্রভৃতি 

ছয় জন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।৫১ 

দেবরক্ষিতা গদপ্রভৃতি নয় জন পুত্র লাভ করেন। 

ধর্ম যেরূপ অষ্টবন্ুর জন্মদান করেন, সেরূপ বন্মুদেবও 

সহদেবার গভে' প্রবর, শ্রুতমুখ্য প্রভৃতি আটটি পুত্রের 

যদ! যদেহ ধর্মস্য ক্ষয়ে! বৃদ্ধিশ্চ পাপ্যনঃ। 

তদা তু ভগবানীশ আত্মানং স্থজতে হুরিঃ ॥৫৬ 

আদধে জনয়ামান। দেবক্যামপি বহ্ৃদেবঃ কীর্ভিম্দাদীন্ 

অষ্টপুত্রান অজীজনৎ। তেষু ফট, পুক্রাঃ কীন্তিমান্, সুষেণঃ, 
ভদ্রসেনঃ, খভুঃ, সম্ম্দনঃ,  ভদ্রশ্চেতি সপ্তসম্ত অহীনাম্ 
ঈশ্বরঃ সঙ্বর্ষণঃ ভগবান এব। তয়োঃ অষ্টমঃ হরিঃ শ্বয়ম্এব 
অভূৎ, ন তৃকর্মাদিনা। হে রাজন! তয়োঃ এক! কন্তা 
চ আনীত, যা স্ভদ্র। তব পিভামহী এব ॥৫২-৫৫ 

যদা যদ কালে ধর্মস্ত ক্ষয়ঃ বিনাশঃ, পাপানঃ চ বুদ্ধিঃ 

ভবতি, তা হি ভগবান্ ঈশঃ হরি; আত্মানং স্যজতে ॥৫৬ 

এইরূপ দেবকীর গভেও 

জন্মদান 

উৎপাদন করিয়াছিলেন। 

উদ্দারমতি বন্ুদেব আটটি পুত্রের 

করেন 1৫২-৫৩ 

তাহাদের নাম-_কীতিমান্, সুষেণ, ভত্রসেন, 

খজু; সংমর্দন, ভদ্র এবং নগরাজ সহ্কষণ ।৫৪ 

হে মহারাজ ! ভগবান্ স্বয়ং শ্রীহরিই শ্রীকঞ্চরূপে 

তাহাদের অষ্টম পুত্র হইয়াছিলেন। আপনার 

গিতামহী মহাভাগা স্থুভদ্রাও কাহাদেরই কন্যা ৫৫ 

হে মহারাজ ! যে যে সময়ে জগতে ধর্মের ক্ষয় ও 

পাপের বৃদ্ধি ঘটে, সেই সেই সময়েই (উহার 

প্রতিকারের জন্য ) জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি অবতার- 

রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন ।৫৬ 

আপা পাশে পা পাপী 
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ন হাস্য জম্মনে! হেতুঃ কর্মণো বা মহীপতে। কর্মাণ্যপরিমেয়াণি মনসাপি সরেশ্বরৈই | 

আত্মমায়াং বিনেশস্য পরস্য দ্ররাত্মনঃ ॥৫৭ সহসংকর্ষণশচক্রে ভগবান্ মধুসুদনঃ 1৬৭ 

যন্মায়াচেষ্টিতং পুংসঃ স্থিত্যুৎ্পত্যপ্যয়ায় হি। কলে! জনিষ্যমাণানাং দুঃখশোকতযোনুদয্। 

অনুগ্রহস্তন্লিবৃত্ধেরাত্মবলাভায় চেষ্যতে ॥৫৮ অনুগ্রহায় ভক্তানাং স্থপুণ্যং ব্যতনোদ্ যশঃ &৬১ 

অক্ষৌহিণীনাং পতিভিরস্থৈনৃপিলাঞ্থনৈঃ যস্মিন্ সতকর্ণীযুষে যশস্তীর্ঘবরে সক । 
ভূব আক্রম্যমাণায়া অভারায় কৃতোগ্মঃ॥৫৯ শ্রোত্রাঞ্জলিরুপস্পৃশ্য ধুমুতে কর্মবাসনাম্ ?৬২ 

ছে মহীপতে | আত্মনঃ জীশশ্ত পরন্ত দ্রটুঃ সর্বসাক্ষিণঃ যেন সঃ1৫৯ 

অন্ত ভগবতঃ আত্মমায়াং দ্বকীয়াম্ ইচ্ছাং বিনা জন্মানঃ কর্মণঃ সহসক্কষণঃ ভগবান্ বধুহ্দনঃ নুর়েশ্বরৈঃ ইন্্াদিতিং মদস! 
ব1 হেতুঃ নাস্তি ॥৫৭ অপি অপরিমেঘ়্াপি কর্াণি চক্রে ॥৬০ 

ষ্ত মায়াচেঙতং পুংসঃ জীবন্ত স্থিত্যুৎ্পত্তাপ্যয়ায় 

(উপাধিন্থষ্যাদিন1 ধঙ্মাদি-সম্পাদনেন) অনুগহঃ জ্ঞেরঃ, তথা 
(তেনৈব শ্য়ঙাপেন) তশ্ত স্থিত্যাদেঃ নিবৃত্তেঃ আত্মলাভায় চ 

ইয্যতে, ত্ জীবাহুগ্রাহকন্ত কুতঃ কন্ধাদি-পারতন্্যং জন্মাদি ॥৫৮ 

অক্ষৌহিণীনাং পতিভিঃ নৃপলাঞ্ছনৈঃ (নৃপাণাং ক্ষত্িয়াণাম্ 
ইব লাঞ্ছনানি চিহ্তানি যেষাং তৈ:) অন্থরৈঃ আক্রদ্যষাপায়াঃ 
ভারায়মাণায়াঃ ভূবঃ অআভারায় ভারাবভারায় কৃতঃ উগ্ঠমঃ 

হে মহারাজ | ভগবান্ স্বয়ং মায়ার নিয়স্তা। সর্ব- 
সঙ্গরহিত, সকলের সাক্ষী এবং সবব্যাপী | এ অবস্থায় 

একমাত্র মায়ার বিলাস ব্যতীত তাহার জন্ম বা কর্মের 

অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না।৫৭ 

হে মহারাজ ! ভগবানের মায়ার বিলাম জীবের 

প্রতি তাহার অনুগ্রহরূপেই স্বীকার্ষয হয়; যেহেতু 
প্রলয়ান্তে জীবের দেহার্মি স্থপ্টিদ্ধার! ধর্মাদির প্রবর্তন- 
হেতুই মায়িক সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটিয়া থাকে। 
আবার এই মায়ার বিলাস শ্রবণ করিলে জীবের 
দেহাদি স্ষ্টির চিরনিবৃত্িহেতু আত্মলাভ অর্থাৎ 
মুক্তি সম্ভবপর বলিয়াও এই মায়িক বিলাস সংসারী 
জীবের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহই বলিতে হয়।৫৮ 

(ভগবানের মায়ার বিলাস পৃথিবীর প্রতিও 
তাহার অনুগ্রহন্বরূপ ইহাও বলিতেছেন) হে 
মহারাজ ! অসংখ্য সেনাবৃন্দের অধিপতি রাজচিহ্ু- 

কলৌ জনিষ্যমাণানাং ভক্তানাম্ অন্থগ্রহায় ছঃখং শোকং 
হষঃ ঘৎকারণম্ অন্ঞানং চ হুতি অআপনয়তি তথাভূতং 
অুপুণ)ং যশঃ বাতনোৎ ॥৬১ 

সভাং নির্ঘলাস্তঃকরপানাং কর্ণপীবুষে অমৃভতৃল্যে যশ্মিন্ 
যশোক্পে তীর্থবরে শ্রোত্রম্ এব অঞ্জলি: পানসাধনং যহ্) সঃ 
পুরুষঃ সরুৎ বারষেকম্ উপস্পৃশ্ত আচম্য কর্ধবাসনাং ধুস্ুভে 
ক্ষপয়তি ।৬২ 

ধারী অনুরগণের ভারে আক্রাস্তা পৃথিবীর ভা 
লাঘবের জন্যও তাহার মায়িক বিলাসের প্রয়োজন 

হয় ।৫৯ 

ভগবান্ শ্রীক্ষষ্ষ বলদেবের সহিত এই ধরাতলে 

যে সকল কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা 
্রন্মাদিশ্রেষ্ঠট দেবভাগশের মনের দ্বারাও বিচারের 
অযোগ্য ।৩ৎ 

কলিযুগে ষে সকল ভক্ত জন্ম গ্রহণ করিবেন, 
ভগবান্ শরীক তাহাদের ছঃখ, শোক ও অজ্ঞান- 
নাঁশক স্বীয় পরম পবিস্তর যশোরাশি বিস্তার করিয়া 
গিয়াছেন ॥৬১ 

সঙ্জনগণের কর্ণযুগলের অৃতস্বদপ, ষেই হশোরপ 
পুণ্যতীর্থে কর্ণরূপ অঞ্জলির সাহায্যে একবার মার 
আচমন করিয়াই মানব ভাহার কর্ণ বামনা রিনার 
করিতে বমর্থ হয়।৬২ | 



১৭২১ আর্ধাশাঃ [ নবম; ক্ষদ্ধঃ 

ভোজবৃষ্যন্ধকমধুশুরসেনদশীর্ঘকৈঃ নিত্যোত্সবং ন ততৃপুর্শিভিঃ পিবস্ত্যো 
প্লাঘনীয়েহিতঃ শশ্বশু কুরুম্হঞজয়পাওুঁভিঃ ॥৬৩ নার্ধে! নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥৬৫ 

দ্িপ্ষপ্মিতেক্ষিতোদাবৈরবা ক্যেবিক্রমলীলয় | জাতো৷ গতঃ পিতৃগৃহাদ্ ব্রজমেধিতার্থে! 

নৃূলোকং রময়ামাস মৃত্যা বর্বাঙ্গরম্যয়। 1৬৪ হত্বা! রিপুন্ স্থতশতানি কৃতোরত্দারঃ | 

যন্তাননং মকরকুগুলচারুকর্ণ- উপাছয তেষু পুরুষঃ ক্রতুভিঃ সমীজে 

ভ্রাজত্কপোলম্থভগং সবিলাসহালম্ 

স্ষোজাদিভিঃ কুরু-প্রভৃতিভিঃ চ শ্লাঘনীয়ম্ ঈহিতং লীলা 

যন্ত সঃ শরীর: লিগ্বং শ্মিতম্ যত্র ভথাতৃতং বৎ ঈক্ষিতম্ 

অবধলোকনং তেন উদাবৈঃ বাক্যৈঃ বিক্রঃ পরাক্রমঃ তৎ- 

পৃরিবিকয়া লীলয়া সর্ব্বৈেঃ অঙগৈ; রম্য মূর্ত্যাচ নৃলোকং 

যমক়ামাল ॥৬৩-৩৬৪ 

ষন্ত শ্রীফষ্চন্ত মকরকুগ্ডলাভ্যাং চাব্ধ কর্ণেণ ভ্রাজস্তো 

কপোলৌ চ তৈঃ সুভগং সুন্দরং থা সবিলাসো হাসো 

যশ্মিন তত, নিত্যম্ উৎসব; শোভাতিশয়ঃ ষশ্মিন তত আননং 

হদূুশিভিঃ নেতৈঃ পিবস্ত্যঃ অতিতৃষ্ণায় পশ্রস্তযঃ মুদিতাঃ 

ছে মহারাজ ! ভোজ, বৃষ, অন্ধক, মধু শুরসেন, 
দশা, কুরু, স্থগ্জয় ও পার বংশধরগণ নিরন্তর 

তাহার চর্িতাবলীর প্রশংসা করেন ।৬৩ 

সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্সি্ধ সহাস দৃষ্টিপাতযুক্ত 
উদ্ধার বাক্যালাপ, বিক্রমলীল! এবং সবাঙ্গ সুন্দর 

নিজ বিগ্রহত্বারা নরলোকে আনন্দ বিতরণ 

করিয়াছিলেন ।৬৪ 

তাহার হাস্তবিলাসযুক্ত বদনমণ্ডুল মকরাকৃতি 
কুণগ্ডল-যুগলের শোভায় মনোহর কর্ণযুগল ও সমুজ্জল 

গণ্ডযুগলের সমাবেশে অতিমুন্দর বলিয়া সর্বদাই উহ 

দর্শকমগ্ডলীর উৎসব বিস্তার করায় নর ও নারীগণ 

নয়নদ্বারা সানন্দে সেই বদনশোভা। পান করিয়াও 

আত্মানমাত্মনিগমং প্রথয়ঞ্জনেষু ॥৬৬ 

নাধ্যঃ নরাঃ চ ন ততৃপুঃ তৃণ্ডাঃ ন জাতাঁঃ, অপি তু নিমেঃ 

নিষেযোন্মেষকর্ত,ঃ চ কুপিতাঃ বভৃবুঃ ॥৬৫ 

পুরুষঃ পুরুযোত্বঘঃ আদৌ নিজরূপেণ জাতঃ সন্ পিতৃগৃহাৎ 

ব্রজং গতঃ; ত্র ব্রজবাসিনাম্ এধিতাঃ সংবদ্ধিতাঃ অর্থাঃ ষেন 

তাদৃশঃ সন্ রিপুন্ কংসাদীন্ হত্বা রুতোরুদারঃ (কৃত্াঃ উরবঃ 

যোড়শলহত্ৈকশতাষ্টসংখ্যকাঃ দারাঃ কলত্রাণি যেন সঃ) ভেষু 
দারেযু শতশতানি উৎপান্ঠ, আত্মনিগষং বেদমার্গং জনেযু 

প্রথয়ন্ প্রথন্িতুং ক্রতুভিঃ নানাবিধৈঃ যজ্ঞৈঃ আত্মানম্ এব 

সমীজে সম্যক আরাধিতবান্ ॥৬৬ 

পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই, পরস্ত নেত্রের নিমেষহেতু 

দর্শনের বিচ্ছেদ ঘটিত বলিয়। তাহারা নিমেষ-ন্যষ্টি- 

কর্তা নিমির প্রতি ভ্ুদ্ধ হইতেন।৬৫ 

( সংক্ষেপতঃ শ্রীকৃষ্ণ লীলা বলিতেছেন ) হে 

মহারাজ! ভগবান্. শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ নিজ চতুর্ভুজ- 

রূপে আবিভূতি হইয়! পশ্চাৎ মানবাক্কৃতি ধারণপূর্বক 

পিতৃগৃহ হইতে ব্রজে গমন করেন, পরে ব্রজবাসিগণের 

স্বার্থসম্পাদনপূর্বক শক্রগণকে বধ করিয়া বহু 

রমণীকে বিবাহ করেন এবং তাহাদের গর্ভে অসংখ্য 

পুত্র উৎপাদনপূর্বক সেই পরমপুরুষ লোকসমাজে 

স্বীয় বেদমার্গ বিস্তারের জন্য যজ্ঞসমূহদ্বারা যজ্ঞেশ্বর- 

রূপী নিজেরই অর্চনা করিয়াছিলেন ।৬৬ 



চতুবিংশঃ অধ্যায়ঃ ] 

পৃথ্যাঃ স বৈ গুরুভরং ক্ষপয়ন্ কুরণা- 
মন্তঃ-সমুদ্খকলিন! যুধি ভূপচন্যঃ | 

দৃষ্ট্য। বিধূয় বিজয়ে জয়মুদ্বিঘোষ্য 

প্রোচ্যোদ্ধবায় চ পরং সমগাৎ স্বধাম ॥৬৭ 

তথা কুরূণাম্ অন্তঃসমুত্খ-কলিনা পৃথংযাঃ পৃথিব্যাঃ গুরুম্ 

ঘধিকং ভারং ক্ষপয়ন্ হুধি সংগ্রামে ভূপানাং চথ্ঘঃ সেলাঃ 

সৃষ্ট বিধুয় নিরন্য, বিজয়ে অর্জনে জয়ম্ উদ্বিঘোষ্থ 
সপ পপ পপ ++ ৫০ পা ৯৮৫ ৯ 

সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পৃথিবীর গুরুতর ভার 

হরণের জন্য কুরুবংশীয়গণের পরস্পর সঞ্জাত বিবার্দ- 
মূলক যুদ্ধে কাঁলরূপী নিজের দৃষ্টিমাত্রদ্বারাই পৃথিবী- 
স্থিত রাজগণের সেনাসমুদয় সংহার করিয়া অর্জুনের 

ভীমদ্ভাগবতম্ ১৭৫১ 

ইতি শ্রীমন্তাগবতে মহাপুরাণে পারমহুংস্তাং 
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্থান্ধে 

চতুবিংশোহধ্যায়ঃ ॥২৪ 

নবমক্কন্ধঃ সমাপ্ত | 

উদ্ধবায় পরং তত্বং প্রোচ্য উপদিশ্থ চ স্বধাষ বৈকুঞ্ঠং জগাহ 1৬৭ 
ইতি শ্রীমগ্জাগবছে নবম-স্বন্ধে শ্রীখগেন্জনাথ শাস্ত্রিকতা বয়ে 

চতুর্বংশোহধ্যায়ঃ সম্গাপ্তঃ | সমাগুশ্চায়ং নবযন্স্কঃ। 

বিজয়-বার্তা ঘোষণা করেন এবং লীপাবসানে উদ্ধবের 

নিকট পরম তত্ব উপদেশ করিয়া নিজ ধামে বিজয় 

যাত্রা করিয়াছিলেন ৬৭ 

শ্রীমন্মহযিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবমস্স্থে 
শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্রযট্তীর্থ-কুত বক্গভাষানুবাদসহিত 

চতুবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

সনন্রহ্ম স্ক্রু ভলম্মাঞ্ 





শ্রীশআ্রীঠাকুল শ্রীমতসপীতালামদাসোক্কাল্নাধপ্রবতিত-আধ্যশান্সে 
শ্ীমন্সহষিবেদব্যাস গ্রণীভ-শ্রীমদ্ন্ডাগবভমহাপুজাণে 

পণ্ডিতকুলভিলক-শ্খগেজ্রনাতশা জ্রিকভান্বয়সমলম্কতঃ | 

প্রীশচীনন্দনগো স্বা অিভক্তিরিত়-কৃতবঙ্গভাষান্ুবাদ সহিত । 

৮১ 





বম? স্ুদ্ঃ 
প্রথমঃ অধ্যায়ঃ | 

[ শ্ীকৃষ্ণাবতারকধনম্, ব্রহ্মণা পৃথিব্য। আশ্বাসনযূ, কংসম্ত দেবকীবধোপ্োগাদ্ বস্থুদেববচনেন নিবৃত্ত, 
ষ্রাং দেবকীপুত্রীণাং কংসেন বধশ্চ |] 

রাজোবাঁচ। 

কথিতো! বংশবিস্তারো৷ তবতা লোমনূর্্যয়োঃ | 

রাজ্ঞাং চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমান্ভুতম্ ॥১ 

যদোশ্চ ধর্মশীলঙ্ নিতরাং মুনিসত্তম | 

তত্রাংশেনাবতীর্ণস্ত বিষ্ঞোবীর্ধযাণি শংস নঃ ॥২ 

৯৬৮. ৮২1 

রাজা উবাচ। ভবত! সোষহরধ্যয়োঃ চন্ত্রন্ত কুর্ধযন্ত। চ 

বংশবিস্তারঃ পুত্রপৌহাদিক্রমঃ কৰিতঃ, ভথ। উভয়বংস্তানাং 
নর হর্যযবংশোস্তবানাং রাজ্ঞাং পখমাডূতং চরিতং চ কথিতম্।১ 

হে মুনিপত্তম মুনিশ্রেষ্ট ! নিভতরাং ধর্দশীলম্ত যদোঃ 
বংশবিষ্তারঃ চ কথিতঃ| তত্র ষছবংশে অংশেন অবতীর্ণন্ত 

বিঙ্বোঃ ৰীর্ধ্যাণি চরিতানি নঃ আশ্মান শংস 

কথয় ২ 
০৯০ 

প্রথম অধ্যায়। 
[শ্রীক্ষ্ণাবতারকথন, ব্রহ্মা কর্তৃক পৃথিবীকে আশ্বাস দান, 
বন্থুদেবের বাঁক্যে দেবকীর বধোগ্ঠোগ হইতে কংসের 

নিবৃত্তি এবং দেবকীর ছয় পুত্রের কংসকর্তৃক বধ। ] 

(মহারাজ পরীক্ষিত যাবতীয় দেবাদি চরিত্রের মূল 

স্বরূপ স্রীন্ষ্চরিত্র বিশদরপে শ্রাবণ করিবার নিমিত্ত 

বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামীর 'গ্্ীতি উৎপাদনের জন্য 

তংকথিত বাক্যের অভিনন্দন পূর্বক কহিতেছেন--) 

হে মুনিসত্ম ! চন্দ্র ও সূর্যের বংশ বিস্তার অর্থাৎ 

(তততদ্শীয় প্রত্যেক নরপতিগণের পুত্রপৌত্রাদির 

দন্থকথা) পূর্ববাপর সঙ্গতিক্রমে প্রায় সমস্তই 

কীর্তন করিয়াছেন এবং এই উভয় বংশে যে সকল 

নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের দি 

বিজয়ার্দি পরমান্তূত চরিত্রও বর্ণন করিয়াছেন। 

ৃতরাং (চক্রবংশান্তর্গতহেতু ) ভগবদ্তক্তিলক্ষণ 

অবতীরধ্য যদোর্বংশে ভগবান্ ভূতভাবনঃ। 
কৃতবান্ যানি বিশ্বাত্বা তানি নো বদ বিস্তরাত ॥৩ 

নিরৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ 
ভবৌষধাচ্ছেশজ্রমনোহভিরাষাৎ। 

ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ 

1. পুমান্ বিরজ্যেত বিন! পণুত্বা ॥৪ 

অসন্ন্্ঃ 
ভূতভাবনঃ জীবগ্রতিপালকঃ বিশ্বাত্বা ভগবান্ প্রীরুষ্ণঃ 

ধদোঃ বংশে অবভীধ্য যানি কর্মমাণি কতবান্, তানি কর্ম্মাণি 
নঃ অন্মান্ বিস্তরাৎ বদ ॥৩ 

অপগুদ্লাৎ আত্মঘাঁতিনঃ অথবা পশ্তগ্লাৎ পশুধাতিনঃ বিনা 

কঃ পুঙ্ান্ নিরৃততর্ধৈঃ বিষয়তৃষ্ণাশৃন্টেঃ উপগীয়মানাৎ ভবৌষধাৎ 
শ্রো্রযনোহভিরাষাৎ উত্তমঃক্পোকগুণাছবাদাৎ শ্রীরৃফগণান- 
কীর্ভনাৎ বিরজ্যেত বিরক্তঃ ভবেৎ ॥৪ 

ধর্মশীল যছুর বংশাবলী ও তাহার বংশধরমকলের 

পরমাশ্চর্্য চরিত্রও সম্যক প্রকারে বলিয়াছেন, 
অধুনা সেই যছুবংশে শ্রীবলদেবের মহিত অবভীর্ণ 
স্বয়ং ভগবান্ এ্রকৃষের মহাপ্রভাবময় লীলাসমূহ 
কৃপা করিয়া আমার্দিগের নিকট কীর্তন করিতে 
আজ্ঞা হয়।১-২ 

হে মুনিবর ! যদি বলেন,_“আীভগবানের মহা" 

প্রভাবময় সমস্ত চরিত্রই পরমাশ্চর্ধ্য, তাহা! হইলে 
তৎসমুদয়ই আমাদিগের নিকট কীর্তন করুন" এই 

অভিপ্রায়ে কহিতেছেন_- 
যিনি সর্বৈশ্বর্ষে পরিপূর্ণ (ভগবান) হইয়াও 

ভূতভাবন অর্থাৎ কৃপাবলম্বন পূর্বক জীবগণকে 
প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, কারণ তিনি বিশ্বস্ত 

প্রাণিমাত্রের চেতনার্দিশক্তির প্রেরক হইয়া 
স্বভাবতই তাহাদিগের হিতকারী (বিশ্বাত্মা) 

চি 
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পিতামহ মে লমরেহমরঞজয়ৈ- দ্রণ্যন্্বিপহটমিদং মদক্গং 
দের্বব্রতাগ্যাতিরখৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ। সম্ভানবীজং কুরুপাগুবানাম্। 

ঢুকায় কৌরব-সৈন্যসাগরং জুগোপ কুক্ষিং গত আহচক্রো 

কৃত্বাতরন্ বৎসপদং স্ম যশ্প্নবাঃ ॥৫ মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ ৪৬ 

মে যম পিভামহাঃ যুধিঠিরাদয়ঃ ষত্প্রবাঃ যং শ্রীরুহ্গ 
সনাপ্রিতাঃ অঙরজক্ৈেঃ তিমিজ্গিলৈঃ তিহিজিলষতভতসদৃশৈঃ 
দেবব্রান্ভাতিরখৈ ভীক্মাদিভিঃ মহায়ট্থঃ দুরছ্যন্ং ছুল্পারং 
কৌয়ববৈন্টলাগরং রংসগদং কৃত ক্ষন্ধরল্ সম ॥€ 

অতএব সেই শ্রীকৃঞ্ষ যছবংশের অবতীর্ণ হইয়া 
যে সমস্ত কর্ম করিয়াছেন, তৎসমুদয় কর্মের 

প্রয়োজনাদি নিন্ীরণপুরর্ণক আমাদিগের নিকট 
বর্থন করুন অর্থাৎ যাহা ইতিপূর্বে নবম স্কন্ধে ছুই 
ক্লোক দ্বারা অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন, তাহাই 
আমাদিগের মন্দমতি সহজে বোধের জন্য বহুষ্নোকে 

বিস্তার পূর্বক কীর্তন করুন ।৩ 

হে, বর্ধন! স্প্দিস্তার অ্ীন্কৃষ্চরিত্রজবণে 
আমাদিগের “অলং বুদ্ধি' অর্জাৎ “এই পর্ধ্যস্তুই শ্ররণ 

করির, আবার অধিক অবপ করিব না” এইবপ বিরক্ত 
হইরার আশঙ্কা করিবেন না; কারণ, আমর! সংসার 
রোগগ্রত্ত হইয়া মহামৌভাগ্যবশতং ভবাদৃশ সদ্বৈদ্ধ 
প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনি যে রোগীর রোগ বুঝিয়া 
ভবরোগ ন্ির্বরক শ্রীকৃফলীলাস্বত-মহৌষধ প্রদান 
করিতেছেন, তৎসেবনে ভবরোগাভিভূত আমরা 

কেনই ব! বিরক্ধ হইব? আত্মঘাতী অথব1 পশুদ্ব 
অর্থাৎ হগসুখাভিলাধী কম্ধী বাব্যাধ বা গোঘাতক 

যবন ব্যতিরেকে ভবরোগাক্রাস্ত কোঁশ্ ব্যক্তি উত্তম:- 
প্লোক ভগবানের গুপানুবাদশ্ররণে বিরত হইয়া 

থাকে? যেহেতু, ইহা, ভবর্াাধির একমাত্র 
মহৌবধস্বরূপ অর্থাৎ ইহা! ষেবনে ভরব্যাধি সমূলে 
উপশমগ্রাণ্ত, হইস্বা থাকে; কারগ, ধাহারা এই 
শ্রীন্বকলীলাম্ৃত. মহৌধধ ফেবন করিয়া! সংসারব্যাঁখি 
হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সেই জীবন্মুক্ত মহাত্মগণ 

যঃ প্রীকঞ্চঃ আত্চক্রঃ ধৃতচত্রঃ এব শরণং গভায়াঃ 

শয়পাপয়ায়াঃ মে সঙ্গ সাডুঃ উত্তরায়াঃ কুক্ষিং 'গর্তং গন্ধঃ 

সন্ কুরুপাগ্ডবানাং সন্তানবীজং বংশন্ত নিদানং ক্রৌণ্যন্- 
বিপুষ্টম্ অঙ্থখাষান্ৈঃ দ্ধম্ ইদং মদজং দুগোপ রক্ষিতবান্ 1৬ 

ভবরোগগ্রন্ত মানবের প্রতি উপদেশ করিয়া থাকেন 

যে+_হে ভবরোগাভিভূত মানবগণ ! আমরা যেমন 
শ্রীকৃষ্ণচরিতামূত মহৌষধ সেবন করিয়া! ভবরোগ- 

মুক্ত হইয়াছি, তদ্রপ তোমরাও ইহা সেবন করিয়া 
নিরাময় হও, কোনরূপ আশঙ্কা করিও না, আমরাই 
ইহার সাক্ষী ব! প্রমাণ জানিবে | এতাদৃশ সপ্রমাণক 

মহৌষধের আশ্চর্য্য মহিমা! এই, সামান্য দৈহিক 
রোগাক্রান্ত হইয়া তহুপদেশার্থ কটুতিক্তীদি নানাবিধ 

গঁষধধ সেবন করিয়া থাক, কিন্তু এই ভব মহাব্যাধি- 

নিবারক শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত মহৌষধ অন্য উষধ- 
সদৃশ নহে, ইহা কটুতিক্তাদি দোষ বিবঞ্জিত ও 
শোত্র ও মনের দ্বারা সেবন করিতে হয়। অতএব 

আমরা ভবরোগাক্রাস্ত হইয়া তদ্রোগত্ধ বিশেষত: 

সেবনে সুখকর এতাদৃশ অব্যর্থ ও ছুল্লভ মহৌষধ 
সেবনে কেনই ঝ। বিরত হইব 18 

যদিও অন্যান্য দেবতারদ্দির বিচিত্র লীলাসকল 

বিদ্কধমান রহিয়াছে, তথাপি শ্রক্ষঞ্$ই আমাদের 

কুলদেবতা অর্থাৎ মদীয় কুলের একমাত্র গতিম্বরূপ; 
অতএব তাহার লীলাকথ! নিরস্তর শ্রাবণ করাই 

আমার একাস্ত কর্তব্য! প্রসিদ্ধ আছে যে, আমার 

পিতামহ যুধিচিরাদি পঞ্চ পাগুবগণ ধাহাকে তরণ 
সাধন ভেলারপে অবলম্বন পূর্বক ছুর্য্যোধনাদির 
সৈন্রূপ সাগর বৎসপদতুল্য জঙগাশয় মনে করিয়া 

অর্থাৎ বৎসপদ্ সদৃশ জঙময় স্থল পার হইতে যেমন 
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বীর্য্যাণি তন্যাখিলদেহভাজা- রোহিগ্যান্তনয়ঃ প্রোক্তো রামঃ বন্ধর্ষণন্া । 

মন্তর্বহিঃ পুরুষকালরূপৈ:। দেবক্যা গর্ভসন্ন্ধঃ কুতো দেহাস্তরং বিনা ॥৮ 
প্রযচ্ছতো ম্বত্যুমৃতাম্বতং চ কম্মাম্মুকুন্দো ভগবান্ পিতুরগেহাদ্ ব্রজং গতঃ | 

মায়ামনুষ্যস্ত বদস্ব বিদ্বন॥৭ কবাসং জ্ঞাতিভিঃ সার্দং কৃতবান্ সাত্বতাং পতিঃ॥৯ 

ছে বিন! অস্তর্যহিঃ অস্তর্হির্ঘ্রীনাম ও অখিলদেহ- পূর্বাং কথিতঃ। দেহাস্তরং বিনা দেষকযাঃ গর্ভসন্বন্কঃ কুতঃ 

ভাজাং সকলশরীরধারিণাং পৃরুষকালরূপৈঃ পুরুষরূপৈঃ অমৃত্ধং 
মুক্তিং, কালরূপৈঃ শমনরূপৈঃ চ মৃত্যু, সংসারং প্রষচ্ছতঃ 
দঃ তন্ত গ্রীন বীর্যাণি বদস্ব ॥৭ 

সন্বর্ষণ;ঃ রাষঃ বলরামঃ রোহিণ্যাঃ ঘনয়ঃ ইতি ত্য়া 

কেহ হুঃখ বিবেচনা করে না, তদ্রুপ অনায়াসে উত্তীর্ণ 
হইয়াছিলেন। যদি বলেন প্রসিদ্ধ সাগর হাঙ্গর- 
কুম্তীরাদি জলজন্ত দ্বারা সমাক্রান্ত বলিয়া! ছুষ্পারণীয় 

হইয়া থাকে, তবে এই সৈশ্ঠরূপ সাগর কি প্রকারে 

দৃস্তর হইল? তদৃত্বরে বলিতেছি যে, এই কুরুসৈম্ত- 
সাগরেও তিমিঙ্গিলসদৃশ ও অমরবিজয়ী মহাশৌর্য্য- 
শালী ভীম্ম প্রভৃতি অতিরথগণে অতিশয় দুত্তর 

হইয়াছিল। অতএব পিতামহগণ যে শীকৃষ্ণের 
চরণাশ্রয় করিয়া এতারদৃশ অসাধ্যসাধন করিয়াছেন, 
তাহারই কাধ্যলকল বর্ণন করুন ।৫ 

বিশেষতঃ যিনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, 

তাহার কথা শ্রবণই আমার অবশ্য কর্তব্য । যখন 

ব্রোণপুত্র অশথামা পাগুববংশ সমূলে বিনাশ করিবার 
অভিপ্রায় কুরু-পাগুবের সন্তান জীবস্বরূপ মাতৃগর্ভে 
অবস্থিত মত্প্রতি নির্দয়ভাঁবে অব্যর্থ ব্রহ্গান্্র নিক্ষেপ 

করিয়াছিলেন, তখন অন্তের অনিবার্য প্রলয়াগ্নি- 

সদৃশ দেই ন্ধাস্্ বারা প্রত্যক্ষ আমার এই অঙ্গ দ্ধ 
হইলেও মন্্ীয় জননী উত্তরাদেবী গর্ভরক্ষায় নিরুপায় 
দেখিয়। “ছে দেবদেব হে জগন্নাথ | রক্ষা কর, রক্ষা 

কর-_এইবিখদে রক্ষা কর, আর কাহারও সাধ্য নাই, 

হে প্রভো |! আমার জীবনাস্তক হইলেও ছুঃখ নাই, 

কিন্তু হে ভক্তবংসল | তোমার ভক্তবংশ সমূলে বিনাশ 
ইইল” | এইরূপ সকাতরে শ্রীক্কফের শরপাপডা 

ঘটতে ॥৮ 

ভগবান মুকুন্দঃ শ্রী; পিতৃঃ বস্ুদেবন্ত গেছাৎ 
কশ্মাৎ ব্রজং নলাগোপবাসশ্থানং গতঃ। সাত্বতাং বাদবানাং 

পতিঃ ক কুত্র জাতিভিঃ সাকং সহ বাসং ₹তবান্ 1৯ 

হইলে ভক্তাধীন ভগবান্ তক্তবাৎসল্যে ব্যগ্র হইয়া 

ভক্তবংশধর আমার রক্ষার নিমিত্ত সুদর্শন চক্র 
ধারণ পূর্বক মাতৃগর্ভে প্রবেশানস্তর মদীয় অঙ্গ ও 
জননীর দেহ রক্ষা করিয়াছেন। অতএব এতাদৃশ 
দয়াময় বিশেষতঃ জীবনপ্রদ ভগবানের লীলাকথ' 

শ্রবণ না।করা কিংব! শ্রবণে শৈথিল্য বা! বিরক্ত হওয়া 
অন্কৃতজ্ঞতা৷ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ।৬ 

মেই ভগবান কেবল যে আমারই জীবনপগ্রদ 
তাহাও নহে, পরস্ত সংসারস্থ জীবমাত্রের সর্ধগতি 

প্রদাতা অর্থাৎ শত্র-মিত্র উভয়েরই সদগতি প্রঙ্গান 

করিয়া থাকেন, যেহেতু অখিল দেহধারিগণের মধ্যে 

অন্তরঙ্গ বান্ুদেব প্রভৃতি তক্তগণকে চতুরুজি কখন 

ব৷ দ্বিভূজ স্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া পরমানন্দ প্রদান 
করিয়া থাকেন ; এবং বহিরঙ্গ আপাতত শক্ররূপী 

কংসাদি অস্ুরদিগকে কালরূপ দ্বারা নিধন ও মোক্ষ 

অর্পণ করেন, সেই মায়ামানয নরাকৃতি পরমণুরুষ 
শ্রীভগবানের অতি রহস্ত লীলাসমূহ কীর্তন করুন ।৭ 

হে প্রভো! আপনি নবমস্কন্ধে প্রীবলরামকে 
রোহিণীনন্দন বলিয়াছেন, পুনরায় তাহাকেই 

শ্রীদেবকীর গর্ভসম্ভুত বলিয়া বর্ণন করিলেন। এই 
বাক্যে আমাদের বড়ই আশঙ্কা হইল, সেইজন্য 
জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, গেহাস্ত ব্যতিরেকে অর্থণ' 

এক দেহে রোহিণীতনয়ের আবার দেবকীগর্ডসন্বপ্ধ 



১৭৫৮ জাধ্যশান্ 1 দশম; স্ন্ধঃ 

ত্রজে বলন্ কিমকরো ্মধুপুর্ধ্যাঞ্চ কেশবঃ। এতান্যচ্চ সর্ববং মে মুনে কৃষ্ণবিচেষ্টিতম্। 
ভ্রাতরঞ্চাবধী কংলং মাতুরদ্ধাইতদহ্ণম্ ॥১০ বক্ত,মর্সি সর্বজ্ঞ শ্রদধানায় বিস্তৃতম্ 1১২ 
দেহং মানুষমাশ্রিত্য কতি বর্ষাণি বৃষ্ভিঃ | নৈষাতিছুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে । 
যনুপূর্য্যাং সহাবাণসী পত্ত্যঃ কত্যভবন্ প্রভোঃ॥১১ পিবস্তং ত্বম্মুখান্তোজ-চ্যুতং হরিকথাম্ৃতম্ ॥১৩ 

কেশবঃ ব্রজে মধুপুর্যযাং ষথুরায়াং চ বসন্ কিম্ অকরোতৎ। 

অভদর্ছণং বধন্ত অযোগ্যং, মাতুঃ ভ্রাতরং মাতুলং কংসং চ 
অন্ধা সাক্ষাৎ (কথম্) অবধীৎ ॥১০ 

মান্ষং দেহম্ আশ্রিত বৃঞ্িভিং জ্ঞাতিভিঃ সহ যদুপূর্যযাং 
স্বারকায়াং কতি বর্ধাণি অবাৎসীৎ। প্রভোঃ শ্রীরুষ্ন্ত কতি 
পদ্ধ্ঃ স্ত্িয়ঃ অভবন্ 1১১ 

পপ তা) গর ৯৯ +++ ম্্- 

কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে 1৮ 

ভগবান্ ( ষড়েশ্ব্যশালী ) ও মুকুন্দ ( মুক্তিদাতা ) 
হইয়াও কি কারণে পিতা বস্ুদেবের গৃহ হইতে ব্রজে 

গমন করিলেন? যিনি যড়েশর্যাশালী, তিনি যে 
কংসভয়ে ভীত হইয়া ব্রজে গিয়াছিলেন, ইহা কখন 
সম্ভব হইতে পারে না, আর যিনি মুকুন্দ অর্থাৎ সর্ব্ব- 
জীবের মুক্তি দাতা, তাহার যদি কংসকে মুক্তি প্রদান 
করিবারই অভিপ্রায় থাকিত, তাহা হইলে মথুরাঁয় 
পিতৃগৃহে অবস্থান করিয়াই কংসকে মুক্তি দিতে 
পারিতেন। অপর জিজ্ঞাসা এই যে ভক্তজনপালক 
শরীক প্রকটাবস্থায় জ্ঞাতিগণের সহিত কিরূপে 
বৃন্দবনে ও দ্বারকায় অবস্থান করিয়াছিলেন ? 

অর্থাৎ বৃন্দাবন ও দ্বারকার ষথোচিত বৈশিষ্ট্য 
বর্ণন করুন ।৯ 

ভগবান্ কেশব প্রকটাবস্থায় ব্রজ, মধুপুরী ও 
দ্বারকাতে বান করিয়া! কি কার্ধ্য করিয়াছিলেন ? 

আর কেনই বা বধের অযোগ্য জননীর ভ্রাতা 
(মীতুল ) কংসকে স্বয়ং বধ করিয়াছেন ?১০ 

অপর-_দেই সচ্চিদানন্মময় ভগবান্ নরাকৃতি 
পরম মনোহয় শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিয়া বৃষ্ণিগণের 
সহিত মধুপুরীতে মনুষ্যপরিমীণে কত বৎসর বাস 
করিয়াছিলেন, আর প্রভুর অঙ্গীন্কত যে সকল 

হে সর্বজ্ঞ মুনে ! এতৎ অন্তৎ চ সর্বং কৃষ্ঃবিচেষ্টিতং 
শ্ীকফম্ত কর্ণ ্রদ্দধানায় শ্রদ্ধাৰতে যে মহাং বিস্ৃতং বক্ত,ম্ 
অহ্সি ॥১২ 

অতিছুঃলহা এষা ক্ষুৎ ক্ষুধা ত্যক্তোদং পরিত্যক্তজলম্ 

অপি তদ্মুখাস্তোজচ্যুতং তব মুখপদ্মবিনিঃস্তং হরিকথামৃতং 
পিবস্তং মাং ন বাধতে ॥১৩ 

পত্বী ছিলেন, তাহাঁরই বা! পরিমাণ কি ?১১ 

হে মুনিবর ! আপনি সকলই বিদ্রিত আছেন। 
ভগবান যে লীলা সম্পাদন করিয়াছেন, আমি 

তাহাতে অনভিজ্ঞ, অতএব আপনি তৎসমুদয় বর্ণন 
করুন। আমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম ও 

অন্যান্য যে যে কিছু শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র কন্ম রহিয়াছে, 
তৎসমুদয় আমার নিকট বিস্তার পূর্বক কীর্তন করুন। 
ভগবল্লীলাশ্রবণে শ্রদ্ধাদিত হইয়াঁছি, অতএব আপনি 

তাহা বলিতে কোনরূপ আশঙ্কা করিবেন না ।১২ 

হে ভগবন্! আমি ইতিপূর্বে মহান্থুভব বিপ্রের 

নিকট যে অপরাধ করিয়াছিলাম,সেই ছুঃখে অবিলম্বে 

প্রাণত্যাগ করিব বলিয়! জল পর্যযস্ত পরিত্যাগ 

করিয়াছি ; কিন্তু এই কথামত পান দ্বারাই এখনও 

প্রাণ রক্ষিত হইয়াছে । অধুনা যদি কথামত পানে 

বিরত হই, তাহা হইলে এক্ষণেই আমার প্রাণ বহির্গত 
হইবে সন্দেহ নাই । যদি বলেন “ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল 

হইয়াছ, ক্ষণকাল বিশ্রীমাদদি কর, নচেৎ কথা শ্রবণে 
চিত্তের চাঞ্চল্য হইতে পারে” হে প্রভো! এইরূপ বাক্য 
আমাকে বলিবেন না, কারণ সকল অর্থের মূল যে 

তৃষ্ণা, যাহার প্রভাবে আমি মুনিগলে মুতসর্প প্রদান 
করিয়াছিলাম, ততুল্য অতি ছঃসহা! বিবেকহারিণী 

এই ক্ষুধা, জল পর্যস্ত পরিত্যাগ করিলেও আমাকে 



প্রথমঃ অধ্যায়ঃ এ শ্রীদদ্ভাগবতঙ্ ১৭৫৯ 

সৃত উবাচ। বান্থদেবকথা প্রশ্নঃ পুরুষাংন্ত্রীন্ পুনাতি ছি। 
এবং নিশম্য ভূগুনন্দন সাধুবাদং বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোত,ংস্তৎপাদসলিলং যথা ॥১৬ 

বৈয়ামকিঃ স ভগবানথ বিষু্রাতম্। 
প্রত্যর্চ্য কৃষ্ণচরিতং কলিকলাধন্পং ভূমিরূর্তিনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ 

ব্যাহ্ত,মারতত ভাগবতপ্রধানঃ ॥১৪  আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযো৷ 1১৭ 
স্রীশুক উবাচ। 

সম্যথ্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজধিসতম। গৌতৃত্থাশ্রন্মুখী খিষ্না ক্রন্দস্তী করুণং বিভোঃ | 
বাস্থদেবকথায়াং তে যজ্জাতা৷ নৈঠিকী রতিঃ ॥১৫ 

হে তৃগুনন্দন শৌনক |! অথ ভগবান ভাগবতপ্রধানঃ 

ভগবস্তক্তেবু শ্রেষ্ঠঃ বৈয়াসকি: শুকদেবঃ এভং সাধুবাদ 
লাধুপ্রশ্নং নিশঙ্য শ্রত্বা বিষুরাত্ং পরীক্ষিতং প্রভ্যর্চ্য 
সভাঁজয়িত্ব' কলিকল্মম্ং কলিপাপনাশকং কুষ্ণ 'রিতং ব্যাহর্ত,ং 
বক্ত,ম আরভত ॥১৪ 

হে রাজধিসত্তম নৃপত্রেষ্ঠ! তব বুদ্ধিঃ সম্যগব্যবসিভা 
কপ্তনিশ্চয়া। যৎ যতঃ বুদ্ধে: বাস্ুদেবকথায়াং শ্রাকঞ্চচরিতে তে 
তব নৈঠিকী আত্যস্তিকী রতিঃ অন্তরাগঃ জাতা। তৎপাদ- 
সলিলং যথা শ্রীরঞ্চপাদনিঃস্তং সলিলং (গঙ্গা) তিভূনম্ ইব 

আর পীড়া প্রদ্দান করিতে পারিতেছে না। যেহেতু 
আমি ভবদীয় মুখপদ্মবিগলিত সবর্বদুঃখহারী 

শ্রিহরির কথামত পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
আহা! হরি-কথামৃত পানে প্রবৃত্ত হইয়াই আমার 
এহিক ক্ষৎপিপাসা দুর হইল, অপর ধাহারা হরি 
কথামত পান করিয়াছেন, তাহাদিগের যে ভবতৃষ্ণ 

দুর হইয়াছে, ইহাতে আঁর সন্দেহ কি হইতে পারে ?১৩ 
সূত বলিলেন,_হে ভৃগুনন্দন [শৌনক]! মহারাজ 

পরীক্ষিতের এতাদৃশ সমীচীন প্রশ্থসমূহ শবণানস্তর 
সেই ভাগবতপ্রধান ভগবান্ শ্রীশুকদেবগোস্বামী 
মহারাজ পরীক্ষিৎকে বিবিধ প্রশংসাবচনে সম্মানিত 
করিয়া কলি-কল্মনাশক শ্্রীকৃষ্চচরিত বর্ণন করিতে 
করিতে আরম্ভ করিলেন ।১৪ 

জ্রীশুকদেব কহিলেন, হে রাজবিসত্তম ! তোমার 
বুদ্ধি, সম্যক্ প্রকারে হ্কৃতনিশ্চয় হইয়াছে অর্থাৎ বুদ্ধি 
যাহাতে স্থিরতা লাভ করা উচিত; তাহাতেই সম্যক্ 

উপস্থিতাস্তিকে তন্মৈ ব্যঘনং মমবোচত &১৮ 

বাগুদেবকথাপ্রশ্নঃ বক্জারং প্রচ্ছকং শ্রোতুন্ ত্রীন্ পুরুযান্ 
পুমাত্তি ছি ॥১৫-১৬ 

ভূমি পৃথিবী দৃষ্তন্পব্যাজদৈত্যানী কশতাধুতৈঃ অহঙ্কুভ- 
রাজাপদেশদৈত্যসৈন্ভবহশতৈঃ ভূরিভারেণ আক্রাস্তা সতী 
্রহ্মাণং শরণং ষযৌ ॥১৭ 

খিশ্না দুঃখিতা করুণং র্দস্তী অশ্রমূখী সাশ্র-নয়না (ভূষিঃ) 
গৌঃ ভূত্বা! বিভোঃ ব্রঙ্গণঃ অস্তিকে সমীপে উপস্থিতা সভী 
ত্মৈ স্বং ব্যসনং ছুঃখম্ অবোচভ কথয়াহাসি ॥১৮ 

স্থিরত। লাভ করিয়াছে, কেননা এই বুদ্ধি হইতেই 

তোমার বাস্দেবকথায় নৈষ্ঠিকী (পরাকাষ্ঠা চরম- 
সীমায় উপনীত ) রতির আবির্ভাব হইয়াছে ।১৫ 

হে রাজন্ ! তুমি যে শ্রীকৃকথার প্রশ্ন করিলে, 

তদ্বারা তোমার, আমার ও অন্যান্য শ্রোতৃগণের 

জীবনও ধন্য হুইল, কেননা ভগবান্ বাস্থদেবের 

চরণামুত সেক্তা (যিনি মেচন করেন), সিচ্যমান 

(যাহাকে সেচন করা যায়) ও এতহ্ভয় সঙ্গী এই 
জ্িবিধজনকে পবিভ্র করিয়। থাকেন, কিংবা বাস্থুদেবের 

পদ্দোস্তব! গঙ্পা যেমন উদ্ধালোক (ন্বর্গ ) মধ্যলোক 

( মর্তলোক ), অধোলোক (পাতাল ) এই তিন লোক 

পবিক্র করিয়া থাকেন, তন্রুপ বাসুদেব কথাপ্রশ্মও 

প্রশ্নকর্তী, বক্তা ও আোড়বন্দ এই ত্রিবিধ জন- 
সকলকে পরম পবিজ করিয়া থাকেন।১৬ 

সেই যাহা হউক এখন ভগবদবতার়ের প্রসিচ্ধ 
কারণ শ্রবণ কর, গরিব নরপতিচ্ছলে গৈত্যগণ 



সনি 
খাধ্যশাজ 

[ মলয়; শ্ধঃ 

রক্ষা তছুপধার্ধ্যাথ লহ দেবৈস্তয়া লহ। পুরৈব পুংলাবধূতো ধরাস্থরো! 

ক ॥১৯ ভিরংশৈরধ নী 

তত্রে জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্। র্ 
র ম যাবছুর্বব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ 

রা সমাধো গগনে রে ্ স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংস্চরেদ্ ভূবি ॥২২ 

নিশম্য বেধান্স্িদশানুবাচ হ। রি 

গাং পৌরুষীং মে শৃধুতামরাঃ পুন- বন্ুদেবগৃহে সাক্ষান্তগৰান্ পুরুষঃ পরঃ। 

ধিধীয়তামান্ড তখৈব মা! চিরম্ ॥২১  জনিম্যাতে ত্পরিয়ার্থং সমভবস্ত স্রস্্িয়ঃ ॥২৩ 

অথ সত্রিনয়নঃ মহাদেখসহিতঃ ব্রহ্মা তত ছুঃথম্ অবধার্ধ্য 
জ্ঞাত্বা দেবৈঃ সহ তয়া পৃথিব্যা চ সহ ক্ষীরপয়োনিধেঃ 
ক্ষীরসমুদ্রন্ত ভীরং জগাম ॥১৯ 

তত্র ক্ষীরপমুত্রভীরে গত্বা সমাহিতঃ অনন্তসনাঃ সন্ 
দেবদেৰং বৃযাকপিং সর্বকামপ্রদং সর্বক্রেশাপহরং চ পুরুষং 

নারায়ণং পুরুষস্থক্তেন সহম্রশীর্ষেভ্যাদিভিঃ বেদোক্রমন্্ৈ 
উপসন্থে তুষ্টাৰ ॥২০ 

বেধাঃ ব্রা গগনে আকাশে সমীরিতাং ভ্গবভা 

যখন পৃথিবী সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তখন 
তাহাদিগের অসংখ্য সেনাসকলের ভূরিভারে আক্রান্ত 
ধরণী ব্রহ্মার শরণাপন্ন! হইলেন ।১৭ 

সেই পৃথিবী গাঁভীরূপ ধারণ করিয়া শোৌকাকুলিত 
মানসে করুণত্যরে রোদন করিতে করিতে 

নুমেরুত্থ ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় হ:খ 
নিবেদন করিলেন ।১৮ 

পৃথিবীর ছুঃখবার্তা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা মনে মনে 
বিচার করিলেন যে, “বিশ্বের স্প্টি করাই মর্দীয় 
কার্য এবং বিশ্বপালন করা ভগবান্ বিষ্ণুর কার্ধ্য । 
সেই ভগবান বিষুঃখ ক্ষীরোদসণুত্রে অবস্থান 
করিতেছেন, সেই স্থলে গমন পূর্বক তাহাকে নিবেদম 
করাই দঙ্গত।” অসস্তর ব্রহ্মা! পৃথিবী ও ইন্্রাদি 
দেবগণের সহিত জ্রিলোচনফে মঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদ- 
জসুন্স তীয়্ে গঙ্গন করিলেন 1১৯ 

দেই স্থলে উপস্থিত হইয়া দেবদেব জগল্াথ 

উচ্চারিতাং গিরং বাচং সঙগাধৌ যোগে নিশঙগ) শ্রন্বা 
ত্রিদশান্ দেবান্ উবাচ হ। হে অমরাঃ দেবাঃ! মে মৎসকাশাৎ 
পৌরুষীং ষহাপুরুষকথিতাং গাং বাচম্ আশু শীহং 
পুত ম! চিরম্ অবিলঘ্িতম্ এব তথা বিধীয়ভাম্ | পুংসা 
হরিণা ধরাজরঃ ভূভাপঃ পুরা এব অবধধতঃ জ্ঞাতঃ। সঃ 

ঈশ্বরেশ্বরঃ যাবৎ স্বকালশক্ত্যা উর্ধ)াঃ পৃথিব্যা ভরং ক্ষপয়ন্ 
বিনাশয়ন্ ভূবি চরেৎ, তাবৎ ভবত্তিঃ অংশৈঃ যছুযু যছবংশেষু 

উপজন্যতাম্। ভগবান্ পরঃ পুরুষঃ হরিঃ বানুদেবগৃছে সাক্ষাৎ 
জনিষ্যতে। অমরন্ত্রি়ঃ তত প্রিয্ার্থং ভূবি লম্ভবস্ত ॥২১-২৩ 
০০১ 

সর্ককামনাপূর্ণকাঁরী সর্ছুঃখহারী ভগবানকে বেদোক্ত 
মন্ত্রত্ধার! স্তব করিতে লাগিলেন ।২০ 

বিধাতা সমাধিকালে গগনমগুলে সমুচ্চারিত 
বাক্য অর্থাৎ আকাশ-বাণী শ্রবণ করিয়। সহর্ষে 

দেবগণকে কহিলেন হে অমরবৃন্দ |! যদ্দি অমরত 

রক্ষা করিতে বামনা থাকে, তাহা হইলে পরম- 
পুরুষ ভগবান যে কথী বলিলেন, তাহা শীঞ্জ 

আমার নিকট শ্রবণ ' কর, আর অবিলম্বে 
তদনুষ্ঠান কর।২১ 

রক্ষা সমাধিকালে আকাশ-বাণীরূপে জবিষুঃর 
আদেশ শ্রবণ করিয়া দেবগণের প্রতি বলিতেছেন-_- 

ছে দেবগণ ! ক্ষীরোদনাথ বলিলেন--ন্যয়ং গোলোক- 

নাথ ভগবান্ শ্রীকৃষষ আমার্দিগের বিজ্ঞাপনের 
পূর্বেই পৃথিবীর সন্তাপ বিলিত হইয়পছেন। সেই 
ঈশারেশ্বর মর্ত্যলোকে প্রকট হইয়া শ্বীয় কালশক্তি 

ঘারা ধরার ভার হরণ রুরিতে যতফাল 



প্রথম; অধ্যায়ঃ ] জীমন্াগবতম্ ১৭৬১ 

বাহুদেবকলানত্তঃ সহত্বদনঃ স্বরাটি। শূরসেনো যদুপতিরমধুরামাবলন্ পুরীম্। 
অগ্রতে। ভবিতা দেবে! হবেঃ প্রিয়চিকীর্যয়া ॥২৪ মা শুরসেনাংশ্চ বিষয়ান্ বুভূজে [৭ 
বিষ্ঞোর্ষায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগশু । পি নি রা 
আদিষ্ট প্রভুপাংশেন কার্ধযার্থে স্তবিষ্াতি ॥২৫ রাজধানী ততঃ সাতৃৎসর্বযাদবসৃভুজাষ্। 

শ্রীশুক উবাচ। মুর! ভগবান যন্র নিত্যং সম্িহিতো। হবিঃ ॥২৮ 

ইত্যাদিশ্যামরগণান্ প্রজাপতিপতিবিভূঃ | তন্তাং তু কহিচিচ্ছোরিরবস্থদেবঃ কৃতোম্বহঃ। 
আশ্বাস্ত চ মহীং গীভিঃ ব্বধাম পরমং যে ॥২৬ 

বাহদেবকলা হবেঃ অংশঃ সহঅবদনঃ স্বরাট, দেবঃ 
অনস্তঃ হবেঃ প্রিয়চিকীর্ষরা অগ্রতঃ পুর্বতঃ ভবিতা। ॥২৪ 

ষয়া মার়য়া জগৎ সংঙোহিতং, সা ভগবতী বিষ্ঠোঃ 

ষায়া প্রভূণ] আদিষ্ট, সাপি অংশেন সম্ভবিষ্যতি ॥২৫ 

বিভূঃ প্রভূঃ প্রজাপতিপতিঃ ব্রহ্গা ইতি অমরগণান্ 
দেবগণান্ আদিশ্ট গীভিঃ বাগভিঃ মহীম্ আশ্বস্ত চ পরমম্ 
উত্তমং স্বধাম ব্রহ্মলোকং যযৌ ॥২৬ 

পুরা যছুপতিঃ শুরসেনঃ মথুরাং পুরীম্ 'আবসন্ বাসং 

ভূতলে প্রকটরূপে বিচরণ করিবেন, তোমরাও নিজ 

নিজ অশেষ অংশের সহিত তৎপার্ষদ্ যদ এবং পাগুব 
প্রভৃতির পুত্র পৌত্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের 
নিকটে অবস্থান করিবে ।২২ 

সর্াবতারী পুরুষোত্বম শ্রীভগবান্ স্বয়ং 
বস্থদেব-গৃহে প্রাছৃভূতি হইলেন। অতএব অমর- 
পত্ধীগণ পরিচর্ধ্য] দ্বারা তনদীয় প্রীত্যুৎপাদনার্থ এবং 
প্রিয়া শ্রীরাধাদি ও শ্রীরুক্ষিণ্যাদির দাসত্ব করিতে 
জন্মগ্রহণ করিবে 1২৩ 

শীকষ্র প্রিয় কার্যের নিমিত্ত ছ্বারকাদি 

প্রসিদ্ধ চতুর্বৃহ-প্রধান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের অংশ 

সহত্রবদন ন্বরাট, সর্ধপূজ্য অনস্ত ( বলদেব) 
অগ্রেই আবিভূ্তি হইবেন।২৪ 

ধাহার দ্বারা জগৎ সন্মোহিত হয়, সেই সর্বশক্তি- 
মান শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর মায়াখ্য। শক্তি সাক্ষাৎ 
পরীক্ষণ কর্তৃক আদি! হইয়াছেন; তাহার ইচ্ছাশক্িকে 

৮৬৬, 

দেবক্যা সূর্য্যয়। লার্দং প্রয়াণে রথমারুহণ্ড ॥২৯' 

কূ্বন্ ষাথুরান্ শূরসেনান্ চ বিষয়ান্ দেশান্ বুডুজে শশাস 
ততঃ (আরন্ডা) সা মথুরা সর্দ্যাদবতৃভুজাং সর্বষদুকুলক্লাজানাং 

রাজধানী অভং। যত্র মথুরায়াং হরি; নিত্যং সন্িহিতঃ 

[অন্তি) ॥১৭-১৮ 

তস্তাং মথুরায়াং কচ্ছিচিৎ কৃতোদ্বাহঃ কুতবিষাহঃ শৌরিঃ 

| বন্থদেৰঃ নুায়|! নবোট়য়া দেবক্যা সার্দং সহ প্রয়্াণে 
গৃহগষনার রথম্ আর্হুতৎ ॥১৯ 

অবলম্বন করিয়া শ্রীদেবকীর গভ'সন্কর্ধণ এবং 

শ্ীবশোদাদি-মোহনরূপ কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত 
শ্রীষশোদাতে জন্মগ্রহণ করিবেন 1১৫ 

গ্রীশুকদেব বলিলেন, প্রজাপতি মরীচিগণের 

পতি, বিতূ ব্রহ্মা দেবগণের প্রতি এই প্রকার 
শ্্ীবিষ্টর আদেশের অনুবাদন্ঘবপ আদেশ প্রদান 

করিয়া “ধরে ! ধন্থা । শীঘ্রই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের 

সুমধুর পাঁদপন্মে অলঙ্কতা হইবে”? এইরূপ বাক্যের 
বারা পৃথিবীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বিদুরস্থ 
সত্যলোকবত্তী মৃ্তিমান্ বেদাদি নিজ পরিবারবর্গের 
সাক্ষাৎ শ্রীভগবদবতার দ্বারা সন্তষ্টিবিধান করিবার 

নিমিত্ত পরমধাম সত্যলোকে গমন করিলেন ।২৬ 

শ্রীমথুরাতে শ্রীভগবদ্দবতার বলিতে শ্রীশুকদেব 

প্রথমে দুই শ্লোকের দ্বারা তাহার কারণ নির্দেশ 

করিতেছেন__পুরর্ধকালে যছুকুলশ্রেষ্ঠ শূরসেন মথুরা- 
পুরীতে বান করিয়া মথুরামণ্ডলসন্বদ্ধি-দশ এবং 



১৭৬২ আধ্যশাজ [ দশম; দ্বন্ধঃ 

উগ্রসেনন্তঃ কংসঃ স্বন্থঃ প্রিয়চিকাঁ্ষয়া | শঙ্তৃর্্যসবদঙ্গাশ্চ নেছুতুন্দিভয়ঃ সমম্। 
রশ্মীন্ হয়ানাং জগ্রাহ রৌব্সৈ রথশতৈর্বতিঃ ॥৩০ . প্রয়াণপ্রক্রমে তাবদ্ বরবধ্বোঃ নুমঙ্গলম্ ৩৩ 
চতুঃশতং পারিবর্ণং গজানাং হেমমালিনাম্। পথি প্রগ্রহিণং কংমমাভাষ্যাহাশরীরবাকৃ। 

অশ্বানামযুতং সার্ধং রখানাঞ্চ ত্রিষটশতম্ ॥৩১ 
দালীনাং স্তুকুমারীণাং ছে শতে সমলঙ্কৃতে | 
দুহিত্রে দেবকঃ প্রাদাদ্ যানে ছুহিভৃবত্সলঃ ॥৩২ 

উগ্রসেনহভঃ কংসঃ রৌন্সৈঃ স্বর্ণনিশ্মিতৈঃ রথশতৈঃ 
বৃতঃ সন্ শ্বন্থুঃ ভগিন্ঠাঃ প্রিয়চিকীর্যয়া হয়ানাং ঘোটকানাং 

রশ্মীন্ প্রগ্রহান্ জগৃছে জগ্রাহ ॥৩০ 
ছুহিতৃবৎসলঃ দেবকঃ হেমমালিনাং সুবর্ণমালাবিভূষিভানাং 

গজানাং হস্তিনাং চতুঃশতম্, অশ্বানাম্ অযুতং, রথানাং ত্রিষটুশতং, 

'যলম্কতে অলঙ্কারৈঃ অলঙ্কৃতে লুকুমারীণাং দাসীনাং 

“ঘ্ব শতে, ইতি পারিবর্থম্ উপস্করং শ্রীতিদেয়ং প্রাদাৎ ॥৩১-৩২ 
হে ভাত ৰস পরীক্ষিত! বরবধ্বোঃ প্রয়াণপ্রক্রমে 

গষনোদ্যোগে শঙ্ঘতৃধ্যমৃদ্জানি ছুন্দুভয়ঃ চ ুমগলং যথা 

মথুরামগুলতুক্ত স্বীয় “শৃূরসেন” নামে বিখ্যাত দেশ- 
সমূহকে উপভোগ করিয়াছিলেন। তদবধি মথুরা 
নিখিল যছুবংশীয় ভূপালগণের রাজধানী হইয়াছিল; 

যে মথুরাঁতে বিলক্ষণ রূপ গুণ লীল! মাধুধ্যে মনোহর 
হরি সবৈবশ্বর্ধ্যুক্ত ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ তত্রত্য জনগণের 
নিকট নিত্য অবস্থিতি করেন ।২৭-২৮ 

কংস কারাগারে শ্রীভগবানের আবির্ভাব বলিতে 
শীশুকদেব তাহার প্রসঙ্গ আরম্ভ করিতেছেন কয়েক 

দিন পরে সেই মথুরাঁতে শুরসেন শুরনন্দন বস্ুদেব 
দেবকীর্দেবীকে বিবাহ করিয়া তদনস্তর নববিবাহিতা 
পত্বীর সহিত নিজ গৃহে গমনার্থে রথে আরোহণ 

করিলেন ।২৯ 

ইতিমধ্যে ভশিনীন্সেহপরবশ উগ্রসেন-তনয় কংস 
শত শত স্বর্ণ নিম্মিত রথে পরিবৃত হইয়া ভগিনীর 

প্রিয় কামনায় নিজেই শশ্বের প্রগ্রহ (লাগাম ) ধারণ 

পূর্বক সারথ্য কর্ম করিতে লাগিলেন ।৩০ 

অস্যান্ত্বামষ্টমো গর্ভো হস্তা যাং বহসেহবুধ ॥৩৪ 
ইত্যুক্তঃ ম খলঃ পাপো ভোজানাং কুলপাংলনঃ । 
ভগিনীং হস্তমারন্ধঃ খড়গপাণিঃ কচেহগ্রহীশ ৩৫ 

তথ] সঙ্গং যুগপৎ নেছুঃ ॥৩৩ 

পথি অশরীরবাক্ দৈববাণী গ্ররগ্রহিণং গৃহীতাশ্বরজ্ুং 

কংসম্ আভাঘ্য সম্বোধ্য আহ-_| হে অবুধ মূঢ়! ত্বং যাং 
দেবকীং বহসে, অস্তাঃ দেবক্যাঃ অষ্টমঃ গর্তহ গত্তোৎপক্নঃ 
বালকঃ ত্বাং হস্তা হনিষ্যতি ॥৩৪ 

ইতি উক্তঃ দেববাণ্যা কধিতঃ খলঃ ছুজ্জনঃ পাপ: 

ভোজানাং কুলপাংসনঃ কুলকলঙ্কঃ, খড়াপাপিঃ গৃহীতখড়া8, 

সঃ কংসঃ ভগিনীং হস্ধম্ ব্আরন্ধঃ সন কচে কেশে 
অগ্রহীৎ ॥৩৫ 

ছুহিতৃবংমল দেবক কম্যাজামাতার গৃহ মন- 

সভায় কন্যাকে সুবর্ণমালায় বিভূষিত চারিশত হস্তী 
পঞ্চদশ সহত্্ অশ্ব, অষ্টাদশ শত রথ এবং শ্শিবিক! 

প্রভৃতিতে সমারূঢ় বিচিত্র উত্তম বসন ভূষণাদি দ্বারা 
যথাবিধি অলঙ্কৃত নবযৌবনা ছুই শত দাসী যৌতুক 
প্রদান করিলেন 1৩১-৩২. 

বৎস। পরীক্ষিৎ! বর-বধুর গমন আরম্ভ হইব! 

মাত্র শঙ্ঘ, তৃর্য্য, ভেরী, মুদঙ্গ এবং ছুন্দভিসকল 
স্বয়ংই এককালে বা সর্মভাবে ভাবী শুভলক্ষণ শ্রবণ- 

তৃপ্তিকর ধ্বনি করিয়াছিল ।৩৩ 

পরে গমনসময়ে অশ্ব-রজ্জ্ধারী কংসকে সম্বোধন 
করিয়া “রে মুর্খ! তুমি যাহাকে পতি-গৃহে লইয়া 
যাইতেছ, ইহার অষ্টম গর্ভ তোমাকে বধ করিবে” 

এইরূপ আকাশবাণী হয়।৩৪ 

কংস এ আকাশবাণী শ্রবণমাত্রেই খড়গহস্তে 

ভগিনীকে বধ করিতে উদ্ধত হইয়া তাহার কেশপাশ 



গ্রথমঃ অধ্যায়ঃ ] জীমদ্ভাগবতম্ ১৭৬৩ 

তং জুগুপ্লিতকর্ন্মাণং নৃশংলং নিরপত্রমূ। দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী.কন্দানুগোহবশঃ | 
বহদেবো! মহাভাগ উবাচ পরিসান্তয়ন্ ॥৩৬ দেহাস্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ 1৩৯ 

ব্রজংস্তিষ্ন্ পদৈকেন বখৈবৈকেন গচ্ছতি | 
বহ্ুদেব উবাচ । যথা তৃণজলুকৈবং দেহী কণ্মগতিং গতঃ ॥৪০ 

শ্লাঘনীয়গুণঃ শুরৈর্ভবান্ তোজযশক্করঃ | স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং 

লস কথং ভগিনীং হন্যা স্িয়মুদ্বাহুপর্ববণি ॥৩৭ মনোরথেনাভিনিবিষ্চেতনঃ | 
সত্যুর্জম্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে। দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিত্তয়ন্ 
অন্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ঞ্রুবঃ ॥৩৮ 

মহাভাগঃ বসদেবঃ জুগুপ্িতকম্মাণং গহিতকর্মমকারিণং 
হুশংসং নিষ্ঠুরং নিরপত্রপং নির্লজ্জং তং কংসং পরিসাত্বয়ন্ 
উব[চ ॥৩৬ 

শূরৈঃ বীরৈঃ শলাঘনীয় গুণ; ভোজবশস্করঃ ভোজবংশপ্রদীপঃ 
বযঃ সঃ ভবান্ কংসঃ উদ্ধাহপর্ধণি বিবাহমহোৎসবে স্ত্িয়ং 

তথা ভ্ভগিনীং কথং হন্যাৎ ॥৩৭ 

হে বীর! মৃত্যুঃ জন্মবতাং জীবানাং দেছেন সহ জায়তে। 

অগ্ত ৰা অন্দশতান্তে শতব্ৎসরান্তে বা প্রাণিনাং মৃত্যুঃ ৰৈ 

এবঃ নিশ্চিতঃ (৩৮ 
দেহে পঞ্চত্বং মৃত্যুম্ আপনে প্রাপ্তে সঘি দেহী জীবঃ 

অপরহস্তে গ্রহণ করিল; যেহেতু সে খল ও পাপ- 

যুপ্তি, সুতরাং ভোজকুলের কলঙ্ক স্বরূপ, অতএব তাহার 

এ কাধ্য বিশ্ময়জনক নয় ।৩৫ 

তখন মহাভাগ বন্ুদেব ক্রুর ও নিলজ্জ কংসকে 

অতিশয় নিন্দিত কন্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া সাম ও যুক্তি 

সহকারে প্রবোধ দিতে দিতে বলিলেন ।৩৬ 

শুরগণ আপনার গুণের প্রশংসা করেন এবং 

আপনি ভোজবংশের হশোবদ্ধনকারা, এমন হইয়। 

ভগিনীকে বিশেষতঃ বিবাহোৎসবে কিরূপে বধ 

করিবেন 1৩৭ 

হে বীর! উৎপন্ন জীবগণের দেহের সঙ্গেই 

মৃত্যুও নির্ধারিত হুইয় থাকে । সুতরাং অগ্ঠই হউক 
আর শত বৎপরান্তেহ হউক প্রাণাগগের অবগ্যহ 

মৃত্যু হইবে--একথা প্রসিদ্ধ আছে। অতএব 

প্রপদ্যতে তশ কিমপি হাপস্মৃতিঃ ॥৪১ 

কর্মানুগঃ স্বকর্মবশবর্তী সন্ দেহাস্তরম্ ন্যং দেহম্ অনু প্রাপ্য 
প্রাক্তনং পূর্বগৃহীতং বপুঃ দেহং ত্যজদ্ধে ॥৩৯ 

ব্রজন্ গম্ত। পুরুষঃ একেন পদা ভিষন একেন এব ষথ! 

গচ্ছতি, এবং দেহী জীৰ্ঃ তৃণজলৌকা যথা তথা কন্মগতিং 
গভঃ সন্ বপুঃ ভ্যজতি ॥3০ 

দৃইশ্রুভাভ্যাং দর্শনেন শরবণেন চ মনসা অনিস্তয়ন্ 
মনোরথেন অভিনিবিষ্টচেতভনঃ আহিঘচিতঃ পুরুষঃ যথা হ্বপ্জে 

ঈদৃশং কিষপি অনির্বাচ্ং দেহং পশ্যতি ) দৃষ্টীচ তত এব 
অহমিতি প্রপগ্ভতে মন্ততে 7; তথা প্রারুতদেহাৎ অপস্থৃতি; 

অত্যন্ত বিপ্ররণম্ এৰ মৃত্যুঃ 0৪১ 

অপরিহার্য মরণের ভয়ে ভগিনীকে বধ করা সঙ্গত 

নহে ।৩৮ 

মৃত্যু উপস্থিত হইলে, দেহী স্ব স্ব কর্্মানুসারে অন্য 

একটা দেহ আশ্রয় করিয়! পৃবর্ব দ্রেহটি পরিত্যাগ 

করে ।৩৯ 

পুরুষ গমনকালে যেমন একটি পদ অগ্রে স্থাপন 
করিয়া,পরে পশ্চাতের পদ উত্তোলন পূর্ধবক গমন করে, 

যেমন জলৌকা (জেক ) একটি তৃণ অবলম্বন করিয়া 
পরে আশ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ দেহীও 

স্বস্ব কম্মানুসারে অন্যদেহ অবলম্বনপুর্বক পূর্্বদেহ 
পরিত্যাগ করিয়া! থাকে ।৪৭ 

মানব যেমন জাগ্রতকালে বিবিধ বিষয় দর্শন 

ও অপূর্ব মনোমোহন পদার্থ শ্রবণ করিয়া এতই 
আকৃষ্টচিত্ত হয় যে, স্বপ্নকালে সেই সমস্ত কালনিক 

পদার্থকে প্রত্যক্ষের স্তায় অন্ৃতব করে ; এমন কি! 



১ধ৬% আধ্যশাঙ্জ 1 ঈশম; ক্ষদ্ধঃ 

যতো! যতো ধাধতি দৈবচোদিতং তম্মান্ন কম্তাচিদ্ দ্রোহমাচরেত স তথাবিধঃ | 

মনো বিকারাত্মবকমাপ পঞ্চহ্ব।  আত্মনঃ ক্ষেমমন্িচ্ছন্ দ্রোথ,বৈ পরতো ভন্মম্ 18৪ 

গুণেবু মায়ারচিতেমু দেহাসৌ এষা তবানুজা বাল! কৃপণ পুত্রিকোপমা । 
প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে ॥8২ হস্ত নাহ্সি কল্যাণীমিমাং ত্বং দীনবসলঃ ॥৪৫ 

জ্যোতির্ধঘৈবোদকপাধিবেঘদঃ 

সমীরবেগানুগতং বিভাব্যতে । শ্রীশুক উবাচ। 

এবং স্বমায়ারচিতেঘ্সৌ পুমান্ এবং স সামভির্ভেদৈশ্চোধ্যমানোহপি দারুণঃ 

গুণেষু রাগানুগতা বিমুহাতি ॥৪৩  নন্যবর্তত কৌরব্য পুরুষাদাননুব্রতঃ ॥৪৬ 
সপীলাপাপা পচা দা বাশ পিস্পপাসীকলাত আপিন শা াসাপসীসীসস ৯৭ আর ও স্পা 

দৈবচোদিতং প্রারন্ধকর্ণা প্রেরিতং বিকারাত্মকং মন: 

মায়ারচিতেধু পঞ্চস্থ গণেষু মধ্য ফতঃ যতঃ ধাবতি ষং বম্ 

অভিনিবেশেন আপ প্রাপ্পোভি, অসৌ দেহী প্রপদ্যঙ্গানঃ 
তদেবাহষিতি মন্যমানঃ ভেন সহ জার়ঘে ॥৪২ 

উদকপাধিবেযু জলঘুক্তঘটা দিধু তৈলাদিযু বা ( প্রতিবিদ্বত্বেন 
শ্রিতম ) অদঃ জ্যোতিঃ চন্ত্রািকং যথা সমীরবেগানুগতং 

বায়ুবেগেন কম্পাদিধুক্তং বিভাব্যতে প্রতীয়তে, তথা অসৌ 

দেহী জীবঃ ন্বঙায়ারচিতেযু গুনেধু দেহেহু রাগাঙগতঃ 

সন্ বিমুহ্ৃতি 1৪৩ 

আয়নার স্বীয় প্রকৃত অবস্থা ও দেহাদি বিস্মৃত হইয়া 
আসক্তির অনুরূপ দেহ ধারণে স্বপ্নকালীন বস্তরসম্তোগ 

করে, তদ্রুপ জীব ও কামন! অনুসারে পুর্ব দেহ 
বিসর্জন করিয়। দেহাস্তর লাভ করে 13১ 

বাসনাময় চিত্ত নানাপ্রকার সংস্কারে পরিপূর্ণ 

থাকিলেও পঞ্চত্কালে ফলোন্ুুখী কন্মের দ্বারা 

অভিনিবেশ করাতে দেহী জীব তদনুরূপ জন্ম পরিগ্রহ 

করে ।৪২ 

যেমন বায়ুবেগে আলোড়িত জলের কম্পন 

অনুসারে প্রতিবিশ্থিত চন্দ্রকেও কম্পিত বলিয়া? প্রতীতি 

হয়, বন্ততঃ চন্দ্রের কম্পনাদ্দি কিছুই নাই, সেইরূপ 
জীবাত্মা স্বমায়ারচিত দেঙাদিতে অনুবূপবশতঃ সুষ্ধ 
হইয়া অভিনিবেশ প্রাপ্ত হয়। প্রষ্কতত প্রস্তাবে 

জীবাত্বার জন্ম মরণ প্রভৃতি কিছুই নাই ।৪৩ 

কল্তচিৎ দ্রোহং ন আচরেৎ। (ষভঃ) দ্রোথ,ঃ দ্রোহকারিজনন্ত 

পরতঃ যঙ্গাদিভ্যঃ ভয়ং (বিস্যাভে) ॥8৪ 
গা তব অনুজ! কনিষ্ঠা বালা রুপণা দীনা পুত্রিকোপন্গা 

তব কন্তাসদৃশী ; দীনবৎসলঃ ত্বমূ ই্গাং কল্যাণীং হস্তং ম 
অসি 0৪৫ 

শ্রীশুকঃ উবাচ! হে কৌরব্ পরীক্ষিৎ! পুরুযাদান্ দৈত্যান্ 
অন্ুব্রতঃ অনুস্থতঃ দারুণ; সঃ কংসঃ সামভ্তিঃ সাত্বনাবাক্যেঃ 
ভেদৈঃ ভয়প্রদবাক্যৈঃ চ এবং চোগ্যষানঃ উপদিতষানঃ আপি ন 

হ্যবর্তত ॥৪৬ 

অতএব এবধপ অবস্তায় আপনার মঙ্গল কামন। 

করিতে হইলে, কাহারও প্রতি বিদ্রোহাঁচরণ কর! 
কর্তব্য নহে। পরাপকারী ব্যক্তির ইহলোক ও 
পরলোকে কোথায়ও নিস্তার নাই।৪8 

হে বৎস! তুমি দীনদিগের প্রতি বিশেষ স্সেহ 
প্রকাশ করিয়া থাঁক। এই দ্েবকী তোমার কনিষ্ঠ 
ভগিনী, সুতরাং কন্যাস্থানীয়া; এই নিরপরাধ! 
বালিকাকে হত্যা করা তোমার কোন প্রকারে উচিত 
নহে 18৫ 

শ্রীশুকদেব বলিলেন,_হে কৌরব্য পরীক্ষিং | 
টৈত্যমতাবলম্বী দারুণ কংস এইরূপ সামাদি ভেদ- 

বাক্যে উপদিষ্ট হইলেও কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না।৪৬ 



প্রথম অধ্যায়ঃ ] 

নির্ববন্ধং তম্য তং জ্ঞাত্বা' বিচিন্ত্যানকদুন্দুভিঃ | 
প্রাপ্তং কালং প্রাতিবোচঢ,মিদং তত্রাসম্বপদ্যত ॥৪৭ 

স্ত্যুর্বদ্ধিমতাপোহ্হো যাবদ্ বুদ্ধিলোদয়মূ। 
যদ্যমৌ ন নিবর্তেত নাপরাধোহস্তি দেছিনঃ ॥৪৮ 
প্রদায় মৃত্যবে পুত্রান্ মোচয়ে কৃপণামিমাম্ । 
স্থতা মে যদ্দি জায়েরন্ মৃত্যুর ন তিয়েত চে ॥৪৯ 

বিপর্যয়ে! বা কিং ন স্যাদগতির্ধাতুহরত্যয়া | 
উপস্থিতো নিবর্তেত নিবৃত্রঃ পুনরাপতে্ ॥৫০ 

পিস শী শা সপন বদ ০ স্পেল আগা ৯৯০৮ শপ পাপা শত পাপী লিসা ৮৩ ৯৪০ এ পট 

আনকছুন্দুভিঃ বন্ুদেবঃ তন্ত তং নির্বন্ধম আগ্রহং জ্ঞাতা 

বিচি্ত্য প্রাণ্তং কালং প্রতিবোদ,ং যাপয়িতুং ভত্র ইদম্ 
অন্বপভত নিশ্চিতবান্॥৪৭ 

বুদ্ধিমতা জনেন যাবদ্ বুদ্ধিবলোদয়ং বুদ্ধিবলাহ্থরূপং মৃত্যুঃ 

অপোহঃ নিবর্তনীয়ঃ। যদি অলৌ নৃত্যুঃ ন নিধর্তেত, দেহিনঃ 
প্রাণিনঃ অপরাধঃ ন অন্ভি 1৪৮ 

মৃত্যৰে মৃত্যুন্বরূপায় কংসায় পৃত্রান্ প্রদায় কুপণাং দীন- 
স্বভাবাম্ ইমাং দেবকীং মোচয়ে। যদি মে সভা; জায়েরন্, 

মৃত্যুঃ কংসঃ চেৎ ৰা ন অরিপ্নতে ॥৪৯ 

বিপর্য্যয়ঃ বৈপরীত্যং বা অথবা কিং ন ম্তাৎ। যতঃ 

ধাতুঃ বিধাতুঃ গতিঃ ছুরত্ায়া ছুরতিক্রমণীয়।! উপস্থিতঃ 

গেবকীমৃত্যুঃ নিবর্তেত। নিবৃত্তঃ অনুপস্থিতঃ কংসন্ত মৃত্যুঃ 

তখন বন্ুদেব তাহার নিবন্ধাতিশয় জানিতে 

পারিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে উত্বীর্ণ হইবার মানসে 
মনে মনে এইরূপ পরামর্শ করিলেন ।৪৭ 

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনার বৃদ্ধি ও বল অনুসারে 
যদি মৃত্যু নিরারিত না হয়, তবে আর তাহার 

অপরাধ নাই।৪৮ 

এদিকে যদি আমার অনেকগুলি পুত্র জন্মে, অথচ 

মৃত্যুত্বরূপ কংসও জীবিত থাকে, তবে এই কংসের 
হস্তে পুত্রদ্দিগ্রকে অর্পণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়। 
এক্ষণে এই দীনা ফেবকীর প্রাণ রক্ষা করি। পরে 
কি হইবে কে বলিতে পারে । হয়ত আমার পুত্রের 

ইন্কেই এই কংসের মৃত্যু হইতে পারে । বিধাতার 
নির্দিষ্ট মার্গ কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। 

শ্ীমদ্ভাগবতম্ ১৭৬৫ 

অগ্রের্যথা দারুবিয়োগযোগয়ো- 

রদৃষ্টতোহন্যান্ন নিমিতমন্তি | 
এবং হি জন্তোরপি দুব্বিভাব্যঃ 

শরীরসংযোগবিয়োগহেতুঃ ॥৫১ 
এবং বিষ্বশ্য তং পাপং যাবদাতুনিদর্শনমূ | 

পুজয়ামাস বৈ শৌরিরহুমানপুরঃসরম্ ॥৫২ 
প্রসন্নবদনাপ্তোজে। নৃশংসং নিরপত্রপম্। 
মনলা দুয়মানেন বিহুসঙ্গিদমব্রবীত ৫৩ 

আপতেত ॥৫০ 

অগ্নেঃ (বৃক্ষান্ দহতঃ) বহ্কেঃ দারুবিয়োগযোগয়োঃ বুক্ষ- 
দহনাদহনয়োঃ অনৃষ্টাৎ অন্যৎ লিষিত্তঃ থান অভি, এবং 
হি জন্তোঃ দেছিনঃ পি শরীরসংযোগবিয়োগছেতূঃ জীবিভ- 
মরণকারণং দুর্বিভাব্যঃ 1৫১ 

শোৌনিঃ বন্থদেবঃ যাবৎ আত্মনিদর্শনং যথাজ্ঞানং বিশৃস্ত 

বিচাধ্য ৰুমানপুরঃসরং যথা থা ঘং পাপং কংসং 

পূজয়ামাস ॥৫২ 

বন্ছদেবং দুয়মানেন ছঃখিভেন চেতসা মনসা (যুক্তঃ বহিঃ) 

হসন অতএব প্রসন্নবদনাভ্ভোজঃ প্রফুললমুখঃ সন্ ক্রুরং 

নিরপত্রপংনিলজ্জং কংসং পুনঃ অব্রৰীৎ ॥৫৩ 

যাহ! ঘটিবার সম্ভাবনা! নাই, তাহাঁও আসিয়া উপস্থিত 

হয় 18৯-৫০ 

যেমন দাবানল বনমধ্যে প্রজ্ঞজিত হইয়া সম্মুখস্থ 
কোন বৃক্ষকে স্পর্শ না করিয়াও যে দৃরবন্তাঁ বৃক্ষকে 
দগ্ধ করে, তাহা কোন অনিদিষ্ট হেতু ব্যতীত অন্ধ 

কোন প্রত্ক্ষ কারণ প্রতীত হয় না, সেইবপ প্রাি- 
সকলের জন্ম ও মৃত্যু অদৃষ্ট বলেই ঘটিয়া থাকে 1৫১ 

শৌরি বনুদেব নিজ বুদ্ধির সামর্থযানুসারে এইরূপ 
বিচার করিয়া যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন পূর্বক কংসের 
সম্বদ্ধনা করিলেন ।৫২ 

বস্থদেবের হৃদয় হছুঃখানলে দগ্ধ হইতেছিল ; 
তথাপি বিকশিত কমলের ন্যায় প্রফুললবদনে হাস্য 

করিতে করিতে মেই নিল ক্রুরমতি কংসকে পুনর্র্যার 



১৭৬৬ আধাশাজ [ পশম: ক্ষ: 

বস্থদেব উবাচ। কীণ্ডিমন্তং প্রথমজং কংসায়ানকছুন্দুভিঃ | 
ন হাস্তান্তে ভয়ং লৌম্য যদ্বাগাহাশরীরিণী | অপরয়ামাস কৃচ্ছে.ণ সোহনৃতাদতিবিহ্বলঃ 1৫৭ 
পুত্রান্ সমর্পযিষ্যেহস্তা৷ যতস্তে ভয়মুখ্খিতম্ ॥৫৪ কিং ছুঃসহং নু সাধূনাং বিছ্ষাং কিমপেক্ষিতম্। 

শ্রীশুডক উবাচ । কিমকার্য্যং কদর্য্যাণাং ছুস্তযজং কিং ধৃতাত্মনাম্ ॥৫৮ 
স্বনুর্বধাঙ্গিবরৃতে কংসম্তদ্বাক্যসারবিশু | দৃষ্ট। সমত্বং তচ্ছৌরেঃ সত্যে চৈব ব্যবস্থিতিম্। 
বস্থদেবোহপি তং শ্রীতঃ প্রশস্ত প্রাবিশদ্ গৃহম্ ॥৫৫  কংসন্ত্টমনা রাজন্ প্রহলম্লিদমন্রবী ॥৫৯ 
অথ কাল উপাবৃত্তে দেবকী সর্ববদেবতা । প্রতিযাতু কুমারোহয়ং নহম্মাদস্তি মে ভয়ম্। 
পুত্রান্ প্রহযুবে চাঞ্টো কন্যাকৈবানুবতসরমূ ॥৫৬ 

শিপ শী পচ আজ পক 

. অশরীরিহী বাক দৈববাণী যৎ আহ তদন্গপারেণ হে 

সৌম ভদ্র কংস! অন্তাঃ দেবক্যাঃ তে তব ভয়ং নহি 
আন্তে। যতঃ যেভ্াঃ পুত্রেভ্যঃ তে ভয়ম্ উিতম্, অস্থাঃ 

দেবক্যাঃ তান্ পুত্রান্ ভে সঙর্পয়িষ্যে 1৫৪ 
শ্রীপ্তকঃ উবাঁচ। তথ্ধাক/সারবি২ কংসঃ স্বস্রধাত 

নিববৃদধে | বন্থুদেবঃ অপি প্রীতঃ সন কংসং প্রশস্ত গৃহং 
প্লাবিশৎ ॥৫৫ 

অথ কালে প্রস্থতিকালে উপাবৃত্তে উপস্থিতে সর্বদে বত 

দেবকী অক্টো পুত্রান একাং কন্তাং চ এব অন্ুবসরং 
প্রন্ুযুবে ॥৫৬ 
০ (৮৯০, এ ৯... পা. ৮৬. পর পাশে পল শি পপীশীপ ৩ পাপপীশীতাটি 

তিনি বলিতে লাগিলেন 1৫৩ 

হে সৌম্য ! আকাশবাণী অনুসারে এই দেবকী 
হইতে তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। দেবকীর 
গর্ভোৎপন্ন পুত্র হইতেই যদি তোমার মৃত্যু ঘটিবার 
সম্ভাবনা! থাকে, ইহার পুত্রর্দিগকে জন্মিবামাত্র তোমার 
করে আমি সমর্পণ করিব 1৫8 

গ্রীশুকর্দেব বলিবেন,-কংস বনুদেবের বাক্য 

যুক্তি-যুক্ত বিবেচনা করিয়া ভগিনীবধ হইতে নিবৃত্ত 
হুইল। বনুদেবও, গ্রীতিমনে তাহার প্রশংসা করত 
'্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ।৫৫ 

অনস্তর যথাকালে গত্তধারণ করত সর্ববদেবতা- 
হ্বরূপা দেবকী প্রতি বৎসরে এক একটি করিয়া 
আটটি তনয় ও একটি তনয় প্রসব করিলেন। 
বন্ুদেব মিথ্যাকে অতি ভয় করিতেন। এক্ষণে পুর্ব 

অফ্টমাদ্ যুবয়োরর্ভাম্মতুযুর্মে বিহিতঃ কিল ॥৬০ 

অনুৃতাৎ িথ্যাবচনাৎ অতি বিহ্বলঃ অতিভীতঃ সঃ 

আনকদুন্দুভ্িঃ বন্গুদেবঃ প্রথমজং প্রথমজাতং কাীন্ডিমস্তং 
তন্নামানং পুক্রং কচ্ছেণ কংসায় অর্পয়মাস ॥৫৭ 

সাপুনাং কিং ছুঃসহম? বিছুবাং বা কিম অপেক্ষিতম্? 

কদধ্যাণাধ কিম অকাধং? ধৃতাম্রনাং ধীরাণাং বা কিং 

হু্্যজম্ অন্তি ?॥৫৮ 

হে রাজন্ পরীক্ষিং! কংসঃ শৌরেঃ বন্গুদেবস্ত তত সমত্বং 
সত্যে ব্যবস্থিতং চ দৃষ্টী' এব ডুষ্টমনঃ প্রহসন্ ইদম্ অব্রবীৎ 1৫৯ 

অয্নং কুমারঃ প্রতিযাতু, অন্মাৎ কুমারাৎ মে ভয়ং নহি অন্ভি। 

যুবয়োঃ অষ্ট্াৎ গর্ভাৎ পুজাৎ মে হাঃ কিল বিছিভঃ ॥৬০ 
পপ আসল ০১৫ ক পাপী পি 7 সী িশািশীীপ্পী তিল 

প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া প্রথমজ পুত্র কাপ্তিমান্কে অতি- 
কষ্টে কংসের হস্তে সমর্পণ করিলেন ।৫৬-৫৭ 

সপ াপিশ্পীীপিশসপশ ০ 

কারণ সাঁধুদিগের ছুঃসহ কিছুই নাই। পণ্ডিতের! 
কোন বস্তরই অপেক্ষা করেন না। কদর্য মনুষ্যদিগের 

অকার্য্যও কিছুই নাই। আর যাহারা ভগবান্ 

হরিতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাহারা সংসারে 
সমস্ত বস্তই পরিত্যাগ করিতে পারেন ।৫৮ 

হে রাজন্! কংস বস্থেবের সত্যনিষ্ঠতা ও 

সাধুতা দর্শনে অতিশয় গ্রীতি হইয়া সহাস্তবদনে এই 

কথা! বলিলেন, তোমাদিগের অষ্টম পুত্র হইতেই 

আমার মৃত্যুভয় নিপ্ধারিত হইয়াছে ; এই বালক 

হইতে আমার ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে 

এই কুমার গৃহে প্রত্যাগমন করুক 1৫৯-৬০ 



প্রথম: অধ্যায়ঃ ] 

তথখেতি হুতমাদায় যযাবানকছুন্দুভিঃ | 
নাভ্যনন্দত তদ্বাঁক্যমপতোহবিজিতাত্মনঃ ॥৬১ 

নন্দাছ্যা যে ব্রজে গোপা যাশ্চামীষঞ্চ যোষিতঃ 

বৃষ্ঝয়ো বন্থদেবাছা। দেবক্যাগ্া যছুন্থ্ি়ঃ ॥৬২ 
সবের্ব বৈ দেবতাপ্রায়া উভয়োরপি ভারত | 
জ্যাতয়ো বন্ধুন্রহদে! যে চ কংসমনুব্রতাঃ ॥৬৩ 

এতত কংসায় ভগবান্ শশংলাভ্যেত্য নারদঃ | 
ভূমের্ডারায়মাণানাং দৈত্যানাঞ্চ বধোগ্তমমূ ॥৬৪ 

আনকছুন্দুভিঃ বন্ধদেবঃ তথা ইতি তথা অস্ত ইত্যুক্ত। 
কুতং পুত্রম আদায় যযৌ। অধিজিতাত্মনঃ অবগীরতেন্দ্িয়নত 
অসতঃ কংলন্ত তত বাক্যং ন অভ্যনন্দত ॥৬১ 

ত্রজে যে নন্দাগ্ঠ।: নন্দপ্রভৃতম্নঃ গোপা, যা অস্ীষাং 

গোপানাং যোবিতঃ জ্িয়ঃ (ষেচ) বনুদেবাগ্ঠাঃ বষ্ঃয়ঃ 

বুষ্িবংশসম্ভৃতাঃ | যে চ দেবক্কাগ্তাঃ যছুন্সিয়ঃ যদুকুলনাধধ্য£ ॥৬২ 

হে ভারত পরীক্ষিং! যে চ কংসম্ অনুবু্ভাঃ অনুগভাঃ 

উভয়ো; যছ্ুগোপকুলয়োঃ অপি জ্ঞাভয়ঃ বদ্ধুমুহদঃ সর্শো বৈ 

নিশ্চিতং দেবভা প্রায়াত ॥৬৩ 

ভগবান নারদঃ ভূমেঃ ভারায়মাণানাং ভারকৃভানাং 

বন্্দেব তদন্থুসারে পুত্রটি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন 

করিলেন বটে, কিন্তু অব্যবস্থিতচেতা ছুর্মতি কংসের 

বাক্যে কাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা না হওয়ায় তিনি 

নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না।১৬১ 

নন্দপ্রভৃতি গোপগণ, , তাহাদিগের শ্ত্রীগণ, 

বন্থুদেব প্রভৃতি যাদ্বগণ ও দেবকীপ্রভৃতি যছু- 

কুলের স্ত্রীগণ, ইহারা প্রাম সকলেই দেবতা /৬২ 
আর নন্দ ও বন্থদেবের যে সকল জ্ঞাতি, বন্ধু 

ও সুহ্ৃদগণ কংমের অনুগত হইয়া! রহিয়াছে, 

তাহারাঁও সকলে দেবতা ংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ।৬৩ 

ভগবান নারদ এই সমস্ত কথা কংসকে 'অবগত 

করাইলেন এবং আরও বলিলেন যে পৃথিবীর 

ভারভূত দৈত্যগণের বিনাশের জন্যই দেবগণ এত 
উদ্যোগ করিতেছেন ।৬৪ 

ভীমদ্তাগবতম্ ১৭৭ 

খষেবিনির্গমে কংসো যদূন্ মত্বা হবরানিতি 1 
দেবক্যা গর্ভসস্তৃতং বিষুঞ্ স্ববধং প্রতি 1৬৫ 
দেবকীং বহথদেবঞ্চ নিগৃহ নিগড়েগূরঁছে। 
জাতং জাতমহুন্ পুভ্রং তয়োরজনশস্কয়া ॥৬৬ 

মাতরং পিতরং ভ্রাতুন্ সর্ববাংশ্চ সুহৃদস্তথা । 
স্তি হান্তৃপো লুক্ধ! রাজান; প্রায়শো ভূবি ॥৬৭ 
আত্মানমিহ সঞ্জাতং জানন্ প্রাগ বিষুণনা হতম্। 

মহাস্্ররং কালনেমিং যছুভিঃ স ব্যরধ্যত ॥৬৮ 

দৈত্যানাং বধোগ্যমং চ এতৎ কংসায় শংসয়ামাঁস কথয়ামাস। 
খষেঃ নারদস্ত বিনির্গষে প্রয়াণে সতি কংসঃ যদূন্ হুরান্ 
দেবান ইতি তথা বিষুণ শ্ববধং প্রতি দেবক্যাঃ গর্তসম্ভৃতম্ 
ইতি চ মত্বা দেখকীং বনুদেবং চ গৃছে নিগড়ৈঃ শৃঙ্খলৈঃ 

নিগৃহা বন্ধা অজনশঙ্কয়া বিষুশন্কয়া ভতয়োঃ বনুদেখদেবক্যোঃ 

জাতং জাতং পুত্রম অহন হস্তি স্্র ॥৬৪-৬৬ 

অন্তৃপঃ স্বপ্রাণান্ তর্পয়স্তঃ লুন্ধাঃ রাজানঃ ভূবি মাতরং 
পিতরং ভ্রাতুন্ সুহৃদঃ সর্বান্ সথীন্ চ প্রায়শঃ দ্স্তি 1৬৭ 

প্রাক বিষুঃনা হতং মহাস্থরং কালনেমিম ইহ অশ্মিন্ 
বংশে সঞজাতং শ্বয়ম আত্মানং চ জানন্ সঃ যহ্বভিঃ সহ 

ব্যরুধ)ত খিরোধং কৃতবান্ ॥৬৮ 
৮০ শশি্পিশীটি পাশা শীস্পীশস্পাশিসিপি ৮ পোপ শী ৯৬৮ পিসী পপ 4 শী সপ সপ 

দেবষি নারদ এই বলিয়! প্রস্থান করিলে কংস 

যছুবংশীয় বীরগণকে দেবতা এবং স্বয়ং বিষুণই 
তাহার বধের উদ্দেশ্টে দেবকীর গর্ভে আবিভূতি 
হইবেন বলিয়। মনে মনে ভাবিতে লাগিল ৬৫ 

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কংস, বন্দেব ও 

দেবকীকে নিগড়বদ্ধকরত কারাগারে নিক্ষেপ 

করিল এবং তাহাদিগের পুত্র জন্মিবামাত্র বিষুুর 
আশঙ্কায় বধ করিতে লাগিল 1৬৬ 

এই পৃথিবীতে ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র কামাত্মা রাজগণ 
স্বীয় সুখ-সম্ভোগার্থ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃদ 

এবং সখাদিগকেও বধ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত 
হয় না ।৬৭ 

পৃ বিষণ কালনেমিনামক মহাস্থবরকে নিধন 

করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই অসুরই কংনরণে 



১ ৭8৮ 

উগ্রসেনঞ্চ পিত্ররং যুভোজান্ধকাধিপমৃ। 

স্বয়ং নিগৃহা বুজে শুরসেনান্ মহাবলঃ ॥৬৯ 

মহাবলঃ কংসঃ যছুভোজান্ধকাধিপং পিতর্ম্ উগ্রসেনং 
চ নিগৃহা কারাগারে বন্ধ। শরসেনসংজ্ঞকান দেশান্ স্বয়ং 

সা প্প্পেসটীগাপদ সপ শি ০ পপ স্পা পিন পা শী 

জন্মগ্রহণকরত আপনার পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ 

করিয়া যহুর্দিগের সহিত বিরোধ করিতে আরম্ত 

করিল 1৬৮ 

তাহার পিতা উগ্রসেন যছু, ভোজ ও অন্ধক- 

দারা [ ঘশষঃ কব: 

ইতি স্ত্রীম্তাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং 
ংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে 

প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ॥১ 

বুজে শশান ॥৬৯ 
ইতি শ্রীথগেন্দ্রনাথশান্ত্রিকতান্বয়ে দশমন্বন্ধে প্রথমাধ্যায়ঃ ॥ 

দিগের অধিপতি ছিলেন; কংস এক্ষণে তাহাকে 

কারাগারে আবন্ধ করিয়া শুরসেনপ্রভৃতি প্রদেশ- 

সকল আপনি ভোগ করিতে আরম্ভ করিল 1৬৯ 

শ্রীমন্মহহধিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহা পুরাণের দশম-ক্ষন্ধে 
শ্ীশচীনন্দনগোন্বামি-ভক্তিরত্বকত প্রথমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত। 

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ 
[ প্রীভগবতো! দেবকীগর্জডেহনু প্রবেশঃ ব্রহ্মাদিদেবৈস্তম্ স্তবনং, দেবক্যাঃ সান্তৃনঞ্চ। | 

শ্রীশুক উবাচ। 
প্রলম্-বক-চাণুর-তৃণাবর্তমহাশনৈঃ। 
মুষ্টিকারিষ-দ্বিবিদ-পুতনা-কেশি-ধেনুকৈঃ ॥১ 

অন্যৈশ্চাস্থরভূপা লৈর্বাণভৌমাদিভিযুতিঃ | 
যদুনাং কদনং চক্রে বলী মাগধসংশ্রুয়ঃ ॥২ 

অসন্ক্মঃ 
প্রপন্থ-বক-চানুর-তৃণাবর্ত-মহাশনৈঃ মুষ্টিকারিষ্-দ্বিবিদপৃতনা- 

কেশিধেন্নকৈঃ বাণভৌমাদিভি: অগ্যৈঃ অস্ুরতৃপালৈঃ চ 
ঘুঃ বলী (কংসঃ) মাগধসংশ্রয়ঃ জরাসন্ধম আশ্রিতঃ সন্ 

দ্বিতায়োহধ্যায়ঃ 

[ শ্রীভগবানের দেবকীগর্ডে অন্ধ প্রবেশ, ব্রন্মাদদি দেবগণ 

কর্তৃক তাহার স্তব এবং দেবকীকে সাস্তবনাপ্রপান ] 

কংম যহ্গণের সহিত বিরোধ করিতে লাগিল, 

এই প্রথম অধ্যায়োক্ত বিরোধকেই বিস্তার রূপে 
আীশুকদের বর্ণন করিতেছেন-_ 

আীণডকদেব বলিলেন(-হে রাঁজন্) প্রলম্ব, বক, 

তে গীড়িতা নিবিবিশুঃ কুরু-পঞ্চাল-কেকয়ান্। 

শাল্বান্ বিদর্ভান্ নিষধান্ বিদেহান্ কোশলান/পি ॥৩ 

একে তমনুরুদ্ধানা জ্ঞাতয়ঃ পযু্ুপাসতে | 

হতেষু ষটস্থ বালেন্থ দেবক্যা ও গ্রমেনিনা ॥৪ 

তবহ্ক্রঃ 
ষদূনাং কদনং পীড়নং চক্রে। তে বাদবাঃ পীড়িভাঃ সম্তঃ 
কুরুণঞ্চাল-কেকয়ান্, শাহান, বিদঙান্, নিষধান্, বিদেছান্ 
কোশলান্ দেশান্ অপি নিবিবিশুঃ নিবাসং চক্রুঃ ॥১-৩ 

চাণুর, তৃণাবর্ত, অথাম্ুর, মুষ্টিক, বৃষভাম্থর, দ্বিবিদ, 
£পুতনা, কেশী, ধেনুক এবং অন্যান্য বাণ ও 
নরকাস্থরপ্রভৃতি অসুররাজগণের সহিত মিলিত 
হইয়া এবং মগধরাঁজ জরাসন্ধের আশ্রয়ে অতি 

বলবান্ হওয়ায় কংস যাদবগণের সহিত বিরোধ 

করিতে লাগিল ।১-২ 

তাহারা দুষ্ট কংস হইতে পীড়িত হইয়া কুরু, 

পাল, কেকয়, শাব। বিদর্ভ, নিষধ, মৈথিল এবং 



স্িতীয়ঃ অথ্যাক্সঃ ) 

সপ্তমে। বৈধবং ধাম যমগনভ্তং প্রচক্ষতে। 
গর্ডো বড়ুব দেবক্যা হর্যশোকবিবর্ধনঃ ॥৫ 
ভগবানপি বিশ্বায্মা বিদিস্বা কংলজং ভয়ঘ্। 
যদুনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশত 1৬ 
গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্দররে গোপগোভিরলক্কৃতম্। 

রোহিণী বনুদেবস্থ ভার্য্যান্তে ন্দগোকুলে। 
অন্যাশ্চ কংলসংবিগ্ন1 বিবরেষু বসস্তি হি ॥৭ 

একে কতিপয্বাঃ জ্ঞাছয়ঃ তং কংসম্ অস্ুরত্ধানাঃ 

অন্রবর্তষানাঃ পরযুঠপাসতে | ওগ্রোসেনিনা কংসেন দেবক্যাঃ ষট্যু 
বালেখু পুজ্রেযু হতেযু সৎস্থ বৈষুবং ধাম বিষ্কোঃ অংশঃ 

হর্শোকবিবর্ধনঃ দেবকাঃ সগুষঃ গর্ভঃ বভৃবঃ, বং বিষ্কোঃ 

অংশম্ অনস্তং প্রচক্ষত্ে আহ। বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ অপি 
নিজনাথানাং স্বাশ্রিতানাং যদৃনাং কংসজং ভয়ং বিদিত্বা 
যোগমায়াং সমাদিশৎ ছআদিষ্টবান্। হে ভদ্রে দেবি! গোপগোভিঃ 

অলঙ্ক তং ব্রজং গচ্ছ ৷ ননাগোকুলে নন্দগোপরাজন্ত গোকুলাখ্যে 

বাসম্থানে বন্দেবস্ত ভাষা রোহিণী খন্ডে প্রতিবসতি। 

অন্যাঃ বন্থদেবভার্ধযাঃ চ কংসসংবিগ্লাঃ কংসভীতাঃ সভ্যঃ 

কোশলপ্রভৃতি দেশে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে 

লাগিলেন ।৩ 

কেবল অক্রুরপ্রভৃতি কতিপয় ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের 

অবতার-দর্শন-রূপ স্বার্থ অপেক্ষা করিয়া চাতুষ্ধ্য- 
প্রকাশে কংসকে বশীভূতকরতঃ তাহার আজ্ঞাধীন 

হইয়া ্রমথুরাঁতেই বসবাস করিতে লাগিলেন।৪ 

* (পূর্ব্াধ্যায়ে কংস-হস্তে নিহত পুত্রগণের সংখ্যা 
নির্দেশ না হওয়ায় এস্থানে তাহার নির্দেশ 
করিতেছেন) উগ্রসেননন্দন কংসকর্তৃক দেবকীর 

ছয় পুত্র নিহত হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ধাহাকে 
“অনন্ত” বলিয়া থাকেন, সেই শ্ীকৃষ্কাংশ চতুর্ব্ব্াহ 
দ্বিতীয় সক্ষর্ষণ দেবকীর হর্ধ-শৌকের বর্ঘনকারী 

অপ্তমগর্ভ রূপে আবিভূতি হইলেন ।৫ 

পূর্ব প্রীক্ষীরোদনাথ বিষুণ্ব্রহক্ষার্দি দ্েবগণকে 
অশদেশ করিয়াছিলেন, অধুনা সর্বাংশী ভগবান্ 

৮৬৬ 

১৭৭৯ 

দেবক্য৷ জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্। 

ত সন্গিরুষ্য রোহিণ্য। উদরে সন্গিবেশয় ৪৮ 

অথাহুমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রেতাং শুভে। 

প্রাপ্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ত্যাং ভবিষ্যসি ॥৯ 

অর্চিয্যত্তি মনুষ্যাস্তাং সর্ববকামবরেশ্বরীম্। 
ধৃপোপহারবলিভিঃ সব্বকামবর প্রদাম্ ॥১০ 

বিবরেধু অলক্ষ্যন্থানেযু হি বলস্ধি 0৪-৭ 

দেবক্যাঃ জঠরে (সম্তং) তত শেষাখ্যং শেষনাষকং মামকং 

ধাম মদংশভূভং গর্তং সংনিকষ্য রোহিণ্যাঃ উদরে সংনিষেশয় 

স্থাপন ॥৮ 

ছে শুতে মায়ে! অথ ত্হম্ অংশস্ভাগেন দেবক্যাঃ 

পুজভাং প্রাগ্্যাজি | ত্বং নন্দপত্থ্যাং বশোদায়াং ভবিষ্যাসি 1৯ 

মনুষ্যাঃ সর্বকামবরেশ্বরীং সর্বকামানাং নিরন্ত্রীং সর্বকাম- 

প্রদাং সর্কেষাম্ অভিলাধপ্রদাত্রীং ত্বাং নানোপহারবলিভিঃ 
নানাবিধপুজাদ্রব্যৈঃ অর্চিত্যস্তি ॥১০ 

প্রীক নিজেই বসুদেব প্রভৃতি স্বীয় অঙ্গুগত 

ভক্তসকলের কংস হইতে ভয় অবগত হইয়া 
ব্রচ্মাদি দেবগণের ও বিমোহকারিনী নি্ধ-শক্কি 
বিশেষ যোগমায়াকে বিশেষ রূপে উৎসাহ প্রদ্দান- 

পূর্বক আদেশ করিতেছেন 1৬ 

হে দেবি (জগৎপুজ্যে) সর্ধমঙ্জল্যে ! তুমি 

গোপ-গোগী ও গোগণে বিভূষিত ব্রজে গমন কর ।৭ 

বসুদেবের অন্যতম! পত্বী শ্ররোহিণীদেবী নন্দ- 

গোকুলে অবস্থান করিতেছেন এবং তাহার অন্তাম্থা 
ভাঙ্যাগণও কংস-ভয়ে অগম্য স্থানে বাস 

করিতেছেন । ভূমি আমার আদশোনুসারে শ্ীদেবকীর 
জঠরস্থ মদীয় অংশরূপে প্রসিদ্ধ এবং আমারই 

আধার শক্তিময় সংকর্ণনামক গর্ভকে অক্রেশে 

আকর্ষণ করিয়। শ্রীরোহিণীর উদরে অন্যের অলক্ষিত- 

ভাবে স্থাপন কর ।৮ 



১৭ [র্ঘ্যশাজ [ হশমঃ সন্ধা: 

নামধেয়ানি কুরববস্তি ক্ছানানি চ নর ভুৰি। সঙ্দিষ্টৈবং ভগবত তথেত্যোমিতি তহচঃ। 
দুর্গেতি ভদ্রেকালীতি বিজয় বৈষ্ণবীতি চ ॥১১ প্রতিগৃহ পরিক্রম্য গাং গতা৷ তশ তথাকরোহ ॥১৪ 
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষণ! মাধবী কন্যকেতি চ। গর্ভে প্রনীতে দেবক্যা রোহিণীং যোগনিদ্রেয়। | 
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ ॥১২ 
গর্ভসন্কণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সন্বর্ষণং ভূবি। 
রামেতি লোকরমণাদ্ ৰলং বলবছুচ্ছয়াৎ ॥১৩ 

নরাঃ ভূবি ছুর্গা ইতি, বিজয়া, বৈষ্ণবী ইতি চ কুমুদা, 
চণ্ডিকা, রুষ্ণা, মাধৰী, কন্যকা ইডি চ, যায়া, নারাম্ধণী, 
ঈশানী, শারদা ইতি, অদ্বিকা ইতি চ নামধেয়ানি শ্থানানি 
কাঙগরূপাদীনি চ কুর্বস্তি ॥১১-১২ 

গর্তসংকর্ষণাৎ ঘং শেষাখ্যং গর্তং ভূবি সংকর্ষণং বৈ 

প্রাঃ বদত্তি । লোকরঙ্ণাৎ রাষেতি | বলোচ্ছ সা 

সাঙ্যাধিকযাৎ বলভ্দ্রং প্রাঃ ॥১৩ 

তগবভা হরিণ] ইত্যেষং সংদিষ্টা মায়া ওম্ ইতি ভা 

হে শুভে! অনন্তর আমি অংশভাগরূপে অর্থাৎ 

পরিপূর্ণরা্প শ্রীদেবকীর পুত্রভাব প্রাপ্ত হইব এবং 
তুমি শ্রীনন্দ-পত্বী যশোদাতে আবিভূর্তি হইবে 
(নিগৃঢ়ার্থ এই__হে শুভে ! অনস্তর আমি প্রকাশ- 
ভেদে দেবকীর পুত্রভাব এবং প্রকাশাস্তরে 

শ্রীষশোদার পুত্রভাব প্রাপ্ত হইব, তুমি যশোদার 
নিকটে কেবল বিদ্যমীনতা প্রাপ্ত হইও )1৯ 

তুমি পুত্রাদ্দিকামী যাবতীয় মানুষের শ্রেষ্ঠ 
নিয়ন্ত্রী হইবে এবং ত্বদীয় ভক্তগণের সমস্ত 

অভিলধিত বর প্রদান করিবে । অতএব সকাম 

মনুষ্যসকল বিবিধ উপহার ও বলিদ্বারা তোমাকে 

অর্চনা করিবে |১০ 

আর পৃথিবীতে লোকসকল তোমার অনেক 

স্থান এবং দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্কবী, কুমুদা, 

চঙ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, 
ঈশানী, শারদা তথা অগ্থবিকা এই সকল নাম 

প্রচার করিবে ।১১-১২ 

আর গর্ভাকর্ণ বশতঃই এ রোহিণী-নন্দনকে 

অহো৷ বিশ্রংসিতো গর্ভ ইতি পৌরা বিচুতুশ্ডঃ ॥১৫ 
তগবানপি বিশ্বাত্বা ভক্তানামভয়ন্থরেঃ। 
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকছুন্দুভেঃ ॥১৬ 

অস্ত ইতি তন্বচঃ প্রিগৃহ স্বীকৃত্য, পরিক্রহ্য গাং পৃথিৰীং 
গতা সী তত হরিবচনং তথা অকরোৎ 0১৪ 

যোগনিদ্রয়া দেবক্যাঃ গর্তে রোহিণীং প্রণীতে প্রাপিস্তে 
সতি আছো গর্তঃ বিশ্রংসিতঃ কংসেন পাভিতঃ ইতি পৌরা£ 
বিচুক্রুপ্তঃ বিলেপুঃ ॥১৫ 

ভক্তানাম্ অভয়প্রদঃ বিশ্বাত্সা ভগৰান্ হরিঃ অপি 
অংশভাগেন সর্বশ্বধ্যেণ সহিত এব আনকছুন্দুভেঃ বন্ুদেবন্ত 
মনঃ আবিবেশ মনসি আবির্বভূব ॥১৬ 

পৃথিবীস্থ লোকেরা সন্কর্ষণ বলিবে। তিনি লৌক- 
সকলের গ্রীত্যুৎপারদন করিবেন বলিয়া স্কাহাকে 
সকলে রাম বলিয়া সম্বোধন কবিবে এবং অত্যন্ত 

বলশালী হইবেন, মেইজন্। লোকে বলভত্র বলিয়াও 

আহ্বান করিবে ।১৩ 

ভগবান্ শ্রীহরিকর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া “ভাল 
তাহাই হউক” বলিয়া যোগমায়া শ্রীভগবানের 
বাক্য স্বীকার করিলেন এবং তাহাকে প্রদক্ষিণ 
করিয়া মর্তলোকে গমনপূর্বক তদনুরূপ কার্ধ্য 
অর্থাৎ দেবকীর গর্ভ আকর্ণ করিয়! রেহিণীতে 

স্থাপন করিলেন ।১৪ 

যোগমায়া দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া এমন 

ভাবে রোহিণী-উদরে স্থাপন করিলেদ যে, 

গর্ভাকর্ষণ জন্য দেবকীর কোনরূপ দুঃখ, রোহিশীর 
উদরে গর্ভ স্থাপন জন্য বিম্ময়াদি ও গোকুল- 

বানিগণের তদ্বিষয়ক কোন রূপ জ্ঞান হয় নাই, 
অতএব পুরবামিগণ তদ্বত্তাস্ত জ্ঞাত না থাকায় 
আর্তত্বরে “হায়! হায়। এবার কংস-ভয়ে 



০০০০৪ জীমন্ভাগবতদ্ ১৭৭১ 

স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম ভ্রাজ্যমানো যথা রবিঃ |. সা দেবকী সবর্যজগন্সিবাপ . - 
চরাসদোইতিছুদ্ধর্ষো ভূতানাং সংবভূৰ হু ॥১৭ নিবাসভূতা নিতরাং ন রেজে। 

ভোজেন্ত্রগেহ্হগ্রিশিখেব রুদ্ধা 
ততো জগন্যঙ্গলমচ্যুতাংশং সরস্বতী ভ্ঞানখলে যথা সতী ॥১৯ 

সমাহিতং দেৰী তাং বীক্ষ্য কংল £ প্রতয়াজিতাস্তরাং 

রিনি বিরোচযস্তীং ভবনং শুচিশ্মিতা্ 
দধার সর্ববাত্মকমাত্মভূতং 

কান্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ ৪১৮ 
সঃ বন্ুদেবঃ পৌরুষং ধাম বিভ্রৎ রবিঃ নুর্ধ্যঃ ই 

রাজমানঃ শোভমান: সন্ তূভ্ভানাং প্রাণিনাং ছুরাধর্ষঃ হুরাসদঃ 
অনভিগন্্যঃ অতিদুরধর্ঘঃ অনভিষ্ভবনীয়ঃ চ সংৰভূৰ হ ॥১৭ 

ততঃ দেবী দেবকী শ্রস্থতেন বস্থদেবেন সঙাহিভং 

দীক্ষয়া অপিতং জগম্মজলং সর্বাত্মকম্ ধাম শ্রীমূত্তি্ আত্মতৃম্ 
অচ্যুতাংশং কা্ঠা দিক আনন্গকরং চত্জম্ ইব যনভ্তঃ মনসা এব 
দার ধৃতবন্ভী ॥১৮ 

সর্বজগরিবাসনিবাসতৃতা স্ববাশ্রয়ং হরিং গর্তে ধারী 
পবা অপর আজ ৯ পাপা এআ 

দেবকীর গর্ভপাত হইল কিংবা বোধ হয় কংসই 

কোনরূপ মন্ত্র বা ওষধাদি যে কোন উপায়ে গর্ভ 

নষ্ট করিয়াছে” এইরূপ সন্দেহে বিবিধ বিলাপ 
করিতে লাগিল ।১৫ 

এদ্দিকে বিশ্বস্থ জীবমাত্রের আত্মা অর্থাৎ প্রভূ 

হইলেও কেবল ভক্তগণের প্রতিই ঘিনি অভয় 

প্রধান করিয়া থাকেন, জেই সর্বশ্বধ্যপরিপূর্ণ 
জ্রীভগবান্ পুরুষাদি অবতারবৃন্দের সহিত ও ষড়ে- 
শ্বর্য্যের সহিত পুর্ণশ্বরূপে শ্রীবস্থদেবের মনোমধ্যে 
আবিভূতি হইলেন ।১৬ 

বনুঙ্গেব শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধি তেজ; ধারণ করায় 

দিবাঁকরের ন্যায় তেজন্বী হইলেন বলিয়া কংসাদি 
তুষ্ট প্রাণিগণ তাহার নিকটে গমন করিতে কিংবা 
ভাহাকে দর্শন করিতে বা পরাভব করিতে অসমর্থ 

হইল ।১৭ 
অনস্তর পূর্বদিক ফেমন আনন্দকর চক্জ্রকে 

ধারণ করে, তর্রুপ শুদ্ধমত্তা ৪৫ 

আহৈষ মে প্রাণহরো হরিগুহাং 
ধ্রবং শ্রিতো বঙ্গ পুরেয়মীদৃশী ॥২০ 

পা এট. রহ এড এছ এপ সপ শপ পপ শিশির শাাহিজ্ত দশ পির আপ সস পপ পতন 

সা দেবকী ভোজেন্্রগেছে কংসকারাগারে রুদ্ধা সম্ধশ 

(ঘটাদিরুদ্ধা অন্লিশিখা ইব) জ্ঞানথলে জ্ঞানবঞ্চকে জনে 

সন্ভী শোষ্ভন! সরম্থত্তী যথা নিভরাং ন শুশুভে ॥১৯ 

কংসঃ অজিতান্তরাং গর্তে বিষুং ধারয়স্তীং প্রভয়! ভবনং 

বিরোচয়স্তীং দীপয়ন্তীং শুচিশ্মিতাং ভাং দেৰকীং বীক্ষ্য আহ, 

মে প্রাণহরঃ এষ হরিঃ গুহাং গর্তং নৃনং শ্রিভঃ প্রবিষ্টঃ 

যৎ বশ্মাৎ ইয়ং দেবকী পুরা ঈদৃশী হেজঃসম্পরা ন 
আসীৎ ॥২৯ 

শ্ীবস্থুদেবকর্তৃক বৈং বৈধ দীক্ষা্ধারা অপিত জগন্ঙ্গল 

সর্ধবমূলস্বরূপ ও সর্ধ্বাংশপরিপূর্ণ শ্রভগবানূকে মনো- 
দ্বারা ধারণ করিলেন, তিনি পূর্বেও দেবকীর 

আত্মাতে বর্তমান ছিলেন ।১৮ 

দেবকী প্রাকৃত ও অপ্রাকত সর্বজগতের 

আশ্রয়ম্বরপ শ্রীভগবানের আধার হইয়াও 

স্বজনের আহলাদক রূপে শোভা পান নাই। 

কেবল স্বয়ং কিংবা বন্থুদেবাদি ছুই এক জন 

অস্তরঙ্গের সহিত আনন্দান্ুভব করিতে লাগিলেন ; 

কারণ ভোজরাজ কংসের গৃহে অবরুদ্ধা হইয়! 

এমন অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন যে, অগ্নিশিখ' 

যেমন গৃছে রুদহ্ধা হইলে নগরার্দি বহিঃস্থিত বস্ত 

প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্ত গৃহস্থিত বন্ত ব! 

সমীপবর্তী ছুই তিন ব্যক্তির প্রকাশ বা শীতাদি 

নাশ করিয়া থাকে; পরস্ত সেই অগ্নিশিখ! দৈবাৎ 

প্রবলা হইয়া যেমন রোধকের গৃহ পধ্যন্ত দগ্ধ 

করিয়া থাকে, তক্রপ শ্রীদেবকীও কংসের এমখর্্যাষি 



১৭৭২ আর্ঘযশাজ | দশম: কষ: 

কিম তশ্মিন্ করণীয়মাশ্ড মে স এষ জীবন্ খলু সম্পরেতে। 
যদর্থতন্তো ন বিহস্তি বিক্রমমূ। বর্তেত যোহত্যস্তনৃশংলিতেন। 

রিয়াঃ ন্বন্ৃগু রুমত্যা বধোহয়ং দেহে মৃতে তং মনুজাঃ শপস্তি 

যশঃ শ্রিয়ং হস্ত্যনুকালমায়ুঃ ॥২১ 

অস্ত ভশ্মিন্ নয়া আশু কিং করণীয়ম, তঃ অর্থতন্্ঃ 

্বার্থপরঃ পুঙান্ বিক্রমং ন বিহস্তি ন নাশরতি। গুরুসত্যাঃ 

গর্ভধারিখ্যাঃ শ্বন্ুঃ ভগিন্াঃ স্িয়ঃ অয়ং বধঃ অনুকালং 
সর্বদৈব বশঃ শ্রি়ম আমুঃ চ হস্তি ॥২১ 

যঃ অত্যন্ত-বৃশংপিতেন ক্রুরকর্মণা বর্ততে, সঃ জনঃ 

দন্ধ করিবেন। যাহারা শিহ্যকে জ্ঞান দান করিতে 

বঞ্চনা করে, তাহাদিগের অধিগত বিগ্ার ন্যায় 

দ্েবকী অতিশয় শোভা পাইলেন না ।১৯ 

শ্রীভগবান্ কুক্ষিমধ্যে অবস্থান করায় শ্রীদেবকী 
স্বীয়প্রভাদ্বারা কারাগৃহ আলোকিত করিতেছেন 

এবং স্বাভাবিক তদানন্দ জন্য হাস্য করিতেছেন। 

কংস কোনদিন তদবস্থাপন্না দেবকীকে সাক্ষাৎ 
অবলোকন করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন-_ 

আমার প্রাণহর হরি নিশ্চয়ই ইহার গর্ভে প্রবেশ 
করিয়াছেন, যে হেতু ইতিপূর্বে ইনি কখনই এই 
প্রকার প্রভাবর্তী ছিলেন না।২০ 

সম্প্রতি মছ্বৈরী হরির বধ সাধনবিষয়ে সহসা 
আমার কি কর্তব্য ? গর্ভস্থিত এই হরিকে বিনাশ 
করাও কর্তব্য নহে, কারণ লোক স্বার্থপর হইলেও 

স্বপরাক্রম নষ্ট করে না, অধুনা ইহার বধে আমার 

বীরত্ব ও বিক্রম নাশ হইবে সন্দেহ নাই । অতএব 
এই গর্ভগত হরি গর্ভ হইতে বহিগত হইয়া 
যথাসময়ে তরুণাবস্থা। প্রাপ্ত হইলে ইহার সহিত 

সংঞাম করিয়া জয় বা পরাজয় হইলেও জগতে 
আমার বিক্রম বিদ্কমান থাকিবে, পরস্ত গর্ভ-বধে 

বিক্রম কিছুই নাই। কিংবা স্বার্থপর পুরুষেও 

গন্তা তমোহন্ধং তমুমানিনো। ফ্রুবম্ ॥২২ 
এ পপ পপ এস সস আস 

জীবন্ অপি সংপরেতঃ মৃতঃ (ন্তাৎ)। ছুজাঃ ডং. নৃশংলং 

শপস্তি সাক্ষেপম্ আক্রোশস্তি। দেহে মৃদ্ধে সতি ভন্গুমানিনঃ 

পাপিনঃ অথবা তন্ুঙ্গানিনঃ ম্বতন্ুং পালয়তঃ অন্ত দেছে 

মুতে লতি ঞরবম্ অন্ধং ভমঃ স গন্তা গমিষ্যতি ॥২২ 

আপন বিক্রম বিনষ্ট করে নাঃ যদিও বিষু। এখন 
দেবকার্য সাধনার্থ গর্ভমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন 

সত্য, তথাপি স্বপরাক্রম প্রকাশ করিয়া অবশ্ঠযই 

আমার সহিত যুদ্ধ করিবে এবং আমার নিকট 
নিশ্চয়ই পরাভব হইবে, অতএব অধুনা গর্ডগত 
হরিকে বিনাশ করিলে আমার কেবল বিক্রম- 

হানিত্ব হইবে এমন নহে, পরজ্ক ধন্মাদদিহানি 
পর্যস্তও হইবে, কারণ গর্ভবধে দেবকীর বধ 

অবশ্যস্ভাবী এবং দেবকী ভ্ত্রী-জাতি তাহাতে আবার 

ভগিনী, বিশেষতঃ গভিণী, এই অবস্থায় ইহার 

বধ-সাধন সগ্ভই আমার যশশ্ী ও আয়ু নষ্টের 

কারণ হইবে, অতএব আমি স্বার্থপর হইলেও 

আপন পরাক্রম পরিত্যাগ করিয়া দেবকীর বধ 

সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারি না।২১ 

যে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রুরভাব আবরণ দ্বারা 
জীবন ধারণ করে, সে জীবিত থাকিলেও মৃততুল্য । 

মনুষ্যসকল জীবদ্দশাতে বা মরণাস্তে তাহাকে রে 

পাঁপিন! কুস্তীপাক নরকে পতিত হও” এই বলিয়! 

অভিসম্পাত করিয়া থাকে । পরের অনিষ্ট করিয়া 

যে ব্যক্তি আপন দেহ পোষণ করে,সে দেহাস্তে 

 অন্ধতম নামক নরকে গমন করে।২ং 



ছিভীয়ঃ অথ্যয়ঃ ] জীমদ্তাগ বতহ্ ১৭৭৩ 

ইতি ঘোরতমাস্তাবাশ সন্গিবৃতঃ স্বয়ং প্রনভূঃ | সত্যব্রতং সত্যপরং ভ্রিসত্যং 
আস্তে প্রতীক্ষ-স্তজ্জন্ম হরেবৈর্ব রানুবদ্ধকৃণড ॥২৩ 
আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ন্ ভূঞ্জানঃ পর্য্যটন্ মহীম্। ০৮০০০০৪০ 
চিন্তুয়ানে৷ হৃযীকেশমপশ্যাৎ তন্ময়ং জগ ॥২৪ সত্যন্ত সত্যন্বতসত্যনেত্রং 
ব্রহ্মা ভবশ্চ তত্রৈত্য মুনিভির্নারদাদিভিঃ | 
দেবৈঃ সানুচরৈঃ সাকং গীভিরধণসৈড়য়ন্ ॥২৫ লত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্গাঃ ॥২৬ 

প্রভূঃ কংসঃ ইতি ঘোরতমাৎ ভাবাৎ শ্বয়ং সন্নিবৃন্তঃ। 
বৈরাসুবন্ধরুৎ শত্রভানির্বন্ধপয়ঃ সন্ হবেঃ ভৎ জন্ম প্রতীক্ষন্ 
আনে 1২৩ 

আসীনঃ, সংবিশন্, ভিষ্টন, তৃজ্ানঃ, পর্যটন, পিৰন্ 
হৃধীকেশং বিষ্ঞং চিত্তয়ানঃ কংসঃ জগৎ ভন্ময়ং বিষুরষয়ম 

অপশ্থৎ ॥২৪ 

_ ব্রহ্ধা ভব$, কদ্রঃ চ নারদাদিভিঃ মুনিভিঃ, সামুচরৈঃ 

এই প্রকার বিচার করিয়া কংস এ 

গর্ভপাতার্দি ঘোরতর সঙ্কর হইতে নিবৃত্ত হইল, 

যেহেতু সে স্বয়ংই রাজা, তাহাকে বাধ! দিবার 
কেহ নাই, অতএব অন্যের মন্ত্রপাদি দ্বারা নিবৃত্ত 

না হইলেও অন্তরধ্যামী শ্রীভগবানের বশবর্বী হইয়াই 
সম্প্রতি এই সাধুভাব অবলম্বন করিল বটে, কিন্তু 
ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি বিদ্বেষভাব রাখিয়া মূঢ়তা- 
বশতঃ জন্মা্দি বিবঞ্জিত ও বৈরাদি অশেষ দোষহারী 
বা সর্ধমনোহর শ্রীহরির জন্ম প্রতীক্ষা করিতে 

লাগিল ।২৩ 

বৈরা্বন্ধ-জনিত ভয়ে সেই কংম উপবেশন, 

শয়ন, অবস্থান ভোজন, ভ্রমণ এবং পানা 
সর্বাবস্থাতে সর্ধ্ধ ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর শ্রীভগবান্কে চিন্তা 
করিতে করিতে সমস্ত জগৎ বিষুময় দেখিতে 
লাগিল ।২৪ 

সেই সময়ে ব্রচ্ষা এবং মহেশ্বর। নারদ, সনক 

সনন্দপ্রভৃতি সুনিগণের সহিত এবং সাম্চর 
(সগন্ধবর্ধাদি) দেবগণের সহিত সেই স্থানে আগমন 

করিয়া বিবিধ রম্য বাক্যে সর্ধ্বকা মবর্ষী শ্রীভগবান্্কে 
স্তব করিতে লাগিলেন ।২৫ 

দেবৈঃ চ সাঁকং সহ গীর্ভিঃ বাগ.ভিঃ বৃষণং কামবধিপং বিষম 
এঁড়য়ন্ তুটুবুঃ ॥২৫ 

সত্যব্রতং সভ্যপরং, ভ্রিসত্যং কালব্রয়েছপি সভ্যং, সভ্যঙ্ক 

ক্ষিত্যাদীনাং যোনিং কারণং, সত্যে পৃথিব্যাদিযু নিহিতম্ 
অস্তর্ধ্যাহিতয়া শ্থিতং, সভ্যন্ত পৃথ্রিক্যাদীনাং সভ্যনাশেহপি 

অবশিব্যঙ্গানমূ খতসভ্যনেত্রম খতসত্যয়োঃ গ্রবর্তকং, 
সভ্যাত্কং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ প্রান্থাঃ ॥২৬ 

ভগবান্ প্রতিশ্রুত বাক্য সত্য করিলেন, 

ইহাতে আনন্দিত হইয়া দেবগণ প্রথমতঃ সত্যন্বরূপে 
স্তব করিতে লাগিলেন_ হে ভগবন. ! আপনার ব্রত 
অর্থাৎ সঙ্কল্প সত্য ; আপনি যাহা বলিবেন, তাহ 

মিথ্যা হইবার নয়; সত্য দ্বারাই আপনাকে লাভ 

করা যায়; আপনি তিনকালেই সত্য বলিয়া ত্রিসত্য- 
অর্থাৎ আপনি একট প্রপঞ্চ জগৎ স্থট্টির পূর্বে ও 

পরে এবং স্থিতি সময়ে সত্যন্বরূণপে বর্তমান আছেন ; 

কারণ, ক্ষিতি অপ. তেজঃ মরুৎ ও আকাশ এই 
পঞ্চভৃতের আপনিই উৎপত্তি স্থান, আর এ পঞ্চভূতে 
লয় হইলেও আপনিই বর্তমান থাকেন, সভ্যবাক্য 
ও সর্বত্র মদর্শন এই উভয়ের আপনি প্রবর্তক বা এই 

উভয়ই আপনার প্রাপক, আপনি সত্যন্বরূপ আমর! 

সর্বাস্তঃকরণে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । 

অথবা আপনি ঘে বলিয়াছেন যে ব্যক্তি “হে 

প্রভো ।! আমি তোমার হইলাম এই বলিয়া একবার 

মাত্রও যদি শরণাগত হয়, তাহাকে আমি অর্ধ! 

অভয় দ্বান করিয়। থাকি” এই আমার ব্রত, অতএব 

আমর! শরণাগত হইয়াছিলাম বিধায় আমাদিগকে 
অভয় দান করিয়া আপনার ব্রত সভ্য কৃরিলেন। 



১৭৭৪ [াষ্যশাঙ্ [ বশমঃ স্ব; 

একায়নোহসৌ দ্বিফলম্ত্িমুল- ত্বমেক এবাস্য লতঃ প্রসূতি- 
শ্চতুরসঃ পঞ্চবিধঃ ফড়াত্মা স্বং স্গিধানং ত্বমনু গ্রহশ্চ। 

সপ্তত্বগব্টবিটপো নবাক্ষে। স্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসন্্বাং 

দশচছদী দ্বিখগো হাদিরুক্ষঃ ॥২৭ 

(কিঞ্চ হে কৃষ্ণ 1) অসৌ (সংসারঃ) আদিবৃক্ষঃ (এব যস্তঃ 
অরম্) একায়নঃ (প্ররুতাশয়ঃ) দ্বিফলঃ (সুখছুঃখফল:) ত্রিমুলঃ 

(গুণত্রয়মূলঃ) চতুরনঃ (ধর্মার্থাদিরসঃ) পঞ্চবিধঃ পঞ্চেক্জিয়- 
জ্ঞানপ্রকারঃ ফড়াত্মা (শোকমোহজরামৃত্যুক্ষুৎপিপাসাসমাবৃতঃ 
সপ্তত্বক্ (ত্বগাদিসগুধাতৃত্বক্) অষ্টবিটপঃ (তৃতপঞ্চকষনো) 

বুদ্ধযহঙ্কারশাখঃ) নবাক্ষঃ (নবহ্ারচ্ছিদ্রঃ) দশচ্ছদী (দশপ্রাণপর্ণঃ) 

স্বতক্ত পালক অন্যান্য দেবতার ম্যায় আপনি অনিত্য 

অনুত্কৃষ্ট নহেন, কারণ আপনি সর্বকালবস্তী ও 
সর্বদেশবর্তী ও সর্ধকালশ্রেষ্ঠ। কিংবা “কৃষ্ণ সত্যে 
প্রতিষ্টিত হয়েন, হ্ৃুষ্ে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সত্য হইতেও 
সত্য কৃ অতএব কৃষ্ণের নাম সত্য” এই 

বাক্যান্থসারে আপনি সত্যনামক পরমেশ্বর 

আপনি ত্রিসত্য অর্থাৎ আপনার বুদ্ধি, বল ও কাধ্য 
সত্য । আপনার অংশসমূহও সত্য, কারণ আপনি 

মংস্য-কুন্মাদ্ভবতারবৃন্দের উদগমস্থান বা অবতারী। 
আপনার ধামও নিত্য অর্থাৎ মথুরা-বৈকুগ্ঠাদি 
লোকে আপনি সবর্দা স্থিত। আপনি সত্যের 

সত্য, আপনার বিগ্রহ নিত্য । অতএব হে 

নিত্যব্বরূপ ! আমরা এতারদশ আপনার শরণাপন্ন 

হইলাম ।২৬ 

হে প্রভো! আপনি যদি বলেন, “তোমরাও 

লোকেশ্বর ও মৎসদৃশ, অতএব আমার শরণাপন্ন 

হইতেছ কেন?” এইরূপ বলিবেন না, কারণ সর্ব 

স্থট্যার্দির কারণ প্রযুক্ত আপনিই একমাত্র সবেশ্বর, 
আমর! আপনার আশ্রিত, লোকাদিরপ দ্বৈত প্রপঞ্চ 

সমস্ত আপনা ভিল্প কিছুই নাই, সমষ্টি বাটি দেহরূ'প 
এই সংসার, অনার্দিকালপ্রস্তত অথচ নিরস্তর 

পরিবর্তনশীল বৃক্ষের ম্যায় প্রতীত হইতেছে । এই 

পশ্যস্তি নানা ন বিপশ্চিতো৷ যে ॥২৮ 

দ্বিথগঃ (জীবেশ্বরপক্ষিসহিতঃ) চ প্রভীয়তে ॥২৭ 

অন্য সতঃ (সংসারবৃক্ষত) ত্বম এক: এব প্রকৃষ্ঠিঃ 

(জম্মকারণং) ত্বং সন্নিধানং (লয়স্থানং) ত্বম্ অন্ুগ্রহঃ (পালকঃ) 
তম্মায়য়া সংবৃতচেতসঃ ত্বাং ব্রদ্বিষুরুদ্রাঃ ইতি নানা পত্থাস্তি, 
যে ৰিপশ্চিত; তে তু ভথা ন পশ্যন্তি ॥২৮ 

সংসাররূপ বৃক্ষের মূল বা আশ্রয় একমাত্র প্রকৃতি। 
সুখ ও ছুঃখ এই ছুটা ইহার ফল। সত্ব রজঃ ও তম: 

এই তিনটা গুণ ইহার মূত্রয়, ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ 
এই চতুব্বর্গ ইহার চারি রস, শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু 

জিহবা, নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয় ইহার জ্ঞান- 
প্রকার । জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, 

বিনাশ এই ছয়টি অথবা শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, 
ক্ষুধা, পিপাসা এই ছয়টি ইন্তার স্বভাব । ত্বক্, মাংস, 

রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সাতটি ইহার 
ত্বক (বন্কল )। ভূমি, জল, তেজ: বায়ু আকাশ, 

মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই আটটি ইহার শাখা । 
নয়টি ইন্ড্রিয়-ছিদ্র ইহার নয় অক্ষ অর্থাৎ কোটর। 

প্রাথ, অপান, সমান, উদলান, ব্যান, নাগ, কুম্ম, কৃকর 
দেবদত্ব, ধনপগ্রয় এই দশটি বায়ু ইহার দশ পত্র। 
জীব ও ঈশ্বর এই ছটি এই সংসার বৃক্ষের পক্ষী ।২৭ 

এই প্রত্যক্ষারদদি প্রমাণসিন্ধ সংসার-বৃক্ষের 

আপনিই একমাত্র উৎপত্তির কারণ। আপনিই 

ইহার লয়ের স্থান। আপনিই ইহার পালক। 

(যদি বলেন ব্রহ্মা, বিষণ, শিব-_ইহারা সমষ্টি স্থিতি 
ও পালনের কর্তা আমাকে কেন এইরূপ বলিতেছ; 

তহত্তর এই--যাহাদিগের বুদ্ধি আপনার মায়াছার 

আচ্ছন্ন, তাহারাই আপনাকে ক্রহ্ছাদি স্বতন্ত্র দেবতা 



ছিভীয়ঃ অধ্যায়ঃ ] জীমন্নাখবওন্ ১৭৭৫ 

বিভষি রূপাণ্যববোধ আত! স্বয়ং সমূতীর্য্য হুডুন্তরং ছ্যুমন্ 
ক্ষেমায় লোকম্য চরাচরস্থয । ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌন্ছদাঃ | 

সত্বোপপক্গানি হুখাবহানি ভবণ্পদাস্তোরুহুনাবমত্র তে 

সতামভদ্রোণি মুস্ুঃ খলানাম্ ॥২৯ নিধায় যাতাঃ সদনু গ্রছো৷ ভবান্ ॥৩১ 

ত্বয্যম্ুজাক্ষাখিলসত্বধান্দি যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন- 

সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে | ্য্যস্তভাবাদবিগুদ্ববুদ্ধয়ঃ | 
স্বপাদপোতেন মহুণ্কুতেন আরুহ কৃচ্ছেণ পরং পদং ততঃ 

কুবর্বস্তি গোবুসপদং ভবান্ধিম্ ॥৩০ পতন্ত্যধোহনাদৃতযুস্দঙ্ঘয়ঃ ॥৩২ 

(এবংভৃতঃ) অববোধঃ আত্মা সচিচদানন। £ ত্বং কিঞ্চ,। হে ছ্যষন্ ম্বপ্রকাশ ! আদভ্রসৌহদাঃ তে ভীঙ্ং 
চরাচরস্ত লোকন্ত ক্ষেযবায় সতাং স্থখাবহানি খলানাম্ অভদ্রাণি 

(বিশ্বকরাপণি) সন্বোপপক্নানি (সাব্বিকানি) রূপাশি মুহুঃ বিভ্ষি 
ধারয়সি 1২৯ 

হে জদ্ব,জাক্ষ পল্মপলাশলোচন ! অমন্পসত্বধানি তবয়ি একে 

আবেশিতচেতসা সষাধিনা মহৎকতেন ত্বপাদপোতেন 

ভবান্ধিং গোবৎসপদং কৃর্ববন্ত্ি 1৩ 

বলিয়! দেখে, কিন্তু যাহারা বিদ্বান্, তাহারা সেইরূপ 
দেখেন না, একমাত্র আপনাকেই তত্তন্রপে অবস্থিত 

অবলোকন করিয়া থাকেন। অথবা ধাহাদিগের 

চিত্ত আপনার মায়াছারা আচ্ছন্ন নয়, সেই ভক্তগণ 

আপনাকে একরপেই দর্শন করিয়া থাকেন, আর 
ধাহারা জ্ঞানাভিমান বিদ্বান বলিয়া অভিমান করে, 

ভাঁহারাই আপনাকে সন্দ্শন করিয়া থাকেন ।২৮ 

আপনি এইরূপ বলিলেন না যে, আমি দেবকী- 

নন্দন আমাকে তোমরা এইরপ বর্ণনা করিতেছে 

কেন? হে প্রভো! আপনি জ্ঞানম্বরূপ আত্মা, 

স্বাবর-জঙ্গমাত্বক এ-জগতের মঙ্গলার্থ ধান্মিকগণের 
সুখকর ও অধান্মিকদ্িগের নাশকর বিশুদ্ধ সত্বময় 
প্পসকল ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি 

কাহারও পুক্র নহেন 1২৯ 

হে পদ্মপলাশলোচন ! অখিল সত্বগণের আশ্রয়- 

স্বরূপ আপনাতে সমাধিদ্বারা চিত্ত নিবেশবশতঃ 

মুখ্য বিবেকিগণ সেই চিন্তার ভবদীয় চযর়পতরীকে 

স্দুস্তরং ভবার্ণবং স্বয়ং সমুত্তীর্্য ভবৎপদাম্বোরুহ-নাবং তৎ- 

চরণপোতম্ অত্র লোকভারণার্থং নিধায় (সংশ্থাপ্য পারং) যাতাঃ । 
যতঃ ভবান্ হি সদনুগ্রহঃ ভক্তান্ুগ্রহকা রী ॥৩১ 

হে অরবিনাক্ষ ! ত্বরি (অভ্যসতয়ঃ ভক্তিহীনাঃ অপি তু) 
বাদবিশুদ্ববুদ্য়ঃ (তর্কনিপুণ1ঃ অতএব) বিমুক্তমানিনঃ যে অন্তে ন 
আৃতযুদ্মদত্য,যঃ (ত্তক্কিশৃন্ঠাঃ তে) কচ্ছেণ পরং যোক্ষসন্লিহিত্তং 

পরি সারিহ হত ভিত... 
সেব্যরূপে অঙ্গীকারপূর্বক এই ভব-সাগরকে গোম্পদ 
এবং তুচ্ছ মনে করিয়া অনায়াসে পার হইয়া যান।৩০ 

আপনি যদি বলেন, পূর্বতন সাধুগণ মদীয় 
চরণতরী দ্বারা ভব-সাঁগর পার হইয়াছেন, তবে 
ইল্ানীস্তন ব্যক্তিমকলের ভব-পারের উপায় কি? 
তহ্ত্তরে বলিতেছি-__হে ছ্যমন্ ! (হে স্বপ্রকাশক 1) 
সর্বভূতে প্রীতিযুক্ত ভক্তগণ আপনার চরণতরীর 
সামীপ্যমাত্র এই ভয়ানক ছুস্তর ভবার্ণৰ বৎসপদতুল্য 
হওয়ায় অনায়াসে ভব-সাগর পার হইয়াও পরবর্তী 
লোকের উদ্ধারার্থ সেই চরণতরী এই কুলে রাখিয়া 
অর্থাৎ শিষ্পরস্পর1 দ্বারা ভক্তিপথের সম্প্রদায় 

প্রচার করিয়া ভব-পারে গমন করেন, যেহেতু আপনি 
আপনার ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। 
যে ব্যক্তি একবার আপনাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, 
তাহার আর অন্য কিছুরই অপেক্ষা থাকে না, 
আপনি স্বয়ং তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন ।৩১ 

ছে কমলনয়ন | যাহারা! আপনাতে ভক্ষি স্থাপন 



১৭পগ 

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্- 

ভরশ্যন্তি মার্গা ত্বয়ি বন্ধসৌহৃদাঃ। 
ত্বয়াভিগুপ্ত। বিচরস্তি নির্ভয়া 

বিনায়কানীকপমৃর্ধান্থ প্রভো ॥৩৩ 
সত্ত্ং বিশুদ্ধ শ্রয়তে ভবান্ স্থিত 

শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ। 
১ ০ ০ কি এটি ০০ ০: পপ বরা পপ 

হে ষাধৰ! ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ প্রেষযুক্ত1; তে তাবকাঃ 

বৈষ্ণবাঃ তথা মার্গাং কচি ন অস্বস্তি, (অপিতু ) স্বয়া 
অভিগুগ্তাঠ সমস্তাৎ পরিবক্ষিতাঃ (অতএব) নির্ভয়াঃ সস্তঃ 

বিনয়াকানীকপমু্ধন্ত বিপ্গণেশ-সৈন্তপানাং মস্তকেধু পদং দত্বা 
বিচন্সস্ভি ॥৩৩ 

এবস্ৃতঃ ভবান্ (খন) শ্থিভী শরীরিণাং শ্রেয়ঃ উপায়নং 

কর্্মফলপ্রদং বিশুদ্ধং সত্বং বপুঃ শ্রয়তে, যেন বপুষা জনঃ 
খপ্পরে পাট পলি পবা আশাকে পপি শীসিোশি 

না করিয়া নিজকে বিমুক্তমানী বলিয়া আনিমান 
করে, আপনাতে ভক্তির অভাবপ্রযুক্ত মলিনচিত্ত 
সেই সকল মানব অতিকষ্টে বিষয় মুখ পরিত্যাগ- 
পূর্বক তপস্যার্দি সাধনদ্বারা মোক্ষসন্মিহিত সৎকুলে 
জন্মাদি পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াও ভবদীয় পাদপন্গের 
অনাদর করিয়া তাহা হইতে অধঃপতিত হইয়! 

থাকে ৩২ 

হে প্রভে।! হে মাধব ! যেমন স্বয়ং বিমুক্ত- 
মানিগণ ভবদীয় চরণ অনাদর করিয়া অধঃপতিত 
হয়, তজ্রপ তোমার ভক্তগণ ভক্তকিমার্গ হইতে কদাপি 
ভরষ্ট হয় না, যদিও বিশেষ কোন ছুরদৃষ্টবশতঃ 
আত্মতত্বার্দির জ্ঞানের অভাব, স্বধন্মের পরিত্যাগ 
ও কথঞ্িং পাতকগ্রস্ত হইয়া জন্মাস্তর স্বীকার 
করিয়। থাকেন সত্য, তথাপি আপনাতে বন্ধসৌহ্ৃদ্য 
থাকে বলিয়া “ন মে ভক্ত প্রণশ্স্তি অর্থাং 
আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না” এই 
প্রতিজ্ঞাকারী আপনা কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়! 
বিদ্বকারীদিগের সেনানায়কের অর্থাৎ গুরুতর 
বিশ্বসকলের মস্তকে পারদ প্রদান করিয়া নির্ভয়ে 
বিচরণ করিয়া থাকেন 1৩৩ 

আপনি বিশ্বপালনার্ে মানবগশের মঙ্গলপ্রদ 

[ পম? ছ্বঃ 

বেদক্রিয়াযোগতপঃ-লমাধিভি- 

স্তবার্থণং যেন জনঃ সমীহতে ॥৩৪ 
সত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবে 

বিজ্ঞানমজ্জানভিদাপমার্ডজনম্ । 
গুণপ্রকাশৈরমুমীয়তে ভবান্ 

গ্রকাশতে যস্থ চ যেন বা গুণঃ ॥৩৫ 

বেদক্রিয়াযোগলমাধিভিঃ তব অর্থণং পুজাং লম্গীহতে 
করোতি ॥৩৪ ও 

হে ধাতঃ! ইদং সত্ব চেৎ (তব) নিজং বপুঃ ন ভবেৎ, তি 
অক্ঞানভিদাপমাজ্জনিং ভ্রমপ্রমাদনিবর্তকম্ বিজ্ঞানং ন ভবেৎ। 
যস্ত চ ( সম্বন্ধিতে) যেন (বা প্রমাত্রা) গুণঃ বুদ্ধ্যাদি 

প্রকাশতে, (সঃ) ভবান্ গুণপ্রকাশৈঃ (সর্ধসাক্ষী ইতি ) 
অন্মীয়তে 1৩৫ 

(কর্মফলদাত) বিশুদ্ধ  (মায়াতীত) সত্ব (চিন্ময়) 
শরীর ধারণ করিয়া! থাকেন; যে শরীর অবলম্বন 
করিয়া লোক বেদাধ্যয়নরূপ ব্রহ্ষচারীর ধন্ম, 
ক্রিয়াযোগরূপ গ্রহস্থের ধন্মত  বনবাসাদিরূপ 
বানপ্রস্থের ধন্ম, এবং সমাধিরূপ যতির ধন্ম_-এই 
চতুবিবধ ন্বধর্ম দ্বারা আপনার পুজা করিয়া থাকে। 
আপনি শরীর ধারণ না করিলে পুজার অভাবে 
লোকের কন্মফল সিদ্ধ হইত না ।৩৪ 

হে ধাতঃ ! সর্ধবশক্তিধারিন্ ! আপনার বিশুদ্ধ 
সত্ময় এই শরীর যদি প্রকটিত না হয়, তাহ! 
হইলে ভজনের অভাবে “অজ্ঞান ও অজ্ঞানহ্কৃত ভেদ” 
এই উভয়ের নিবর্তক যে ভবদীয় সাক্ষাৎকারাত্মক 
বিজ্ঞান তাহাও হইতে পারে না। বুদ্যাদি জড়গুণ 
সকল প্রকাশ দ্বারা আপনকার সাক্ষিত্বাদি গুণ 
প্রকাশ হইতে পারে, কিংবা যাহার বাহা গুণ 
প্রকাশ পাইতেছে, তিনি ঈশ্বর এইরূপ আপনার 
অনুমান করা যাইতে পারে মাত্র। অথবা আপনি 
শরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়াই আপনার সম্ব্ধি 
প্রকাশ বাহুল্য এবং ছুপ্ধর্যত্বাদি গুণ, শ্রীদেবকী ও 
বসুদেবে প্রকাশ পাইতেছে, এ গুণের প্রকাশ 
দ্বারাই আপনি সত্য সন্কল্প প্রভৃতি গুণে গুর্প 
বলিয়া অন্ধুষিত হয়েন।৬৫ 



স্ক্চ্সীঞ্পক্জ 

গবত 
ষষ্ঠ ক্ষন্ধ 

অধ্যায় বিষয় 
১। অজামিলের উপখ্যাঁন, বিষুদূত ও যমদূতের সংবাদ । ৪৪5 

২। বিষুদুূতগণের যমদূতসমীপে ভাগবত ধর্ম, নাম মাহাত্ম্য কথন এবং যমের পাঁশ হইতে 
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মুক্ত অজামিলের ভগবদারাধনায় পরমধামে গমন। না 

যম ও যমদূতের কথোপকথন এবং বৈষ্ণবোৎকর্ষবর্ণন। ৪ 

দক্ষের জন্ম, ততকৃত তপস্তার অবসানে শ্লীভগবানের দর্শন এবং দক্ষ ও ভগবানের 
সংবাদ । ৪৪ 

নারদের উপদেশে হধ্যশশ শবলাশ্বা্দি দক্ষপুত্রগণের বৈরাগ্য এবং নারদকে দক্ষের শাপ- 
দান | 6৪ 

দ্ক্ষের ঘাট কন্যার বংশবিস্তার বর্ণন। 

ইন্্রকতক গুরুর অবমাননা, দেবগণের এশর্ধ্য নাশ এবং বিশ্বরূপের পৌনোহিতয 
বরণ। 

বিশ্বরূপকর্তৃক ইন্দ্রকে নারায়ণবর্মের উপদেশ । রর 

বিশ্বূপের বিনাশ, বৃত্রাম্বরের উৎপত্তি, দেবকৃত ভগবানের স্তৃতি ও ভগবানের 

বরদান। 

দধীচিমুনির নিকট হইতে দেবগণ কর্তৃক তাহার অস্থি যাঁচ এগ, তাহার দ্বার! বজ্ের 
নির্মাণ এবং দেবতা ও দানবদিগের যুদ্ধ । 

ৃত্র কর্তৃক জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যযুক্ত এবং বীরোচিত বাক্য কথন। ৪ 

বৃত্রের সহিত ইন্দের যুদ্ধ এবং বৃত্রের বধ । ৪ 

ব্রহ্মহত্যা ভয়ে ইন্দ্রের পলায়ন এবং অশ্বমেধ যজ্জদ্বারা ত্রহ্মহত্য। নিবারণ । রর 

বৃত্রাস্থুরের পুর্ব্ব জম্মবৃত্তাস্ত কথন । ০০ 

নারদ ও অঙ্গিরা মুনিকর্তৃক চিত্রকেতুকে উপদেশ দাঁন। 
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১৬। 

১৭। 

১৮। 

১৪) | 

যষ্ঠ স্বন্ব--(খ) 
বিষয় 

রাজপুজের দেহত্যক্ত জীবাত্বীর বাঁক্যালাপ, চিত্রকেতুকে নারদকর্তৃক সন্বর্ষণ মন্ত্র দান, 
তাহার জপে বিভাধরত্ব প্রাণি এবং জ্ীভগবান্ অনস্তদেবের দর্শন লাভ । 

কৈলাসে পার্বতীর সহিত শিবকে উপহাস করায় পার্বতীর অভিশাপে টি 
বৃত্রানুর-জন্মপ্রান্তি। 

দিতির বংশকথন ও মরুদগণের জন্ম । রি 

পুংসবন ব্রতের উপদেশ । রি 

যষ্ঠ স্বন্ধ সমাপ্ত । 
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সুচীপত্র- সপ্তম সন্ধা 
বিষয় 

নারদ ও যুধিষ্টিরের পারস্পরিক আলাপ এবং সনকার্দি মুনিগণের পাপে জয় ও 
বিজয়ের দৈত্যজন্ম লাভ । 

শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু কর্তৃক স্বভৃত্য দানবগপকে অত্যাচার করিতে 
উপদেশ এবং তত্ব কথায় ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতুদ্পুত্রগণের সাস্বন! প্রদান । 

হিরণ্যকশিপুর তপস্তা ও বরলাভ। 

বরলাঁভের পর নিখিল লোকপালগণেকে পরাজিত করিয়া বিষ্ণুর প্রতি ক 

হিরপ্যকশিপুকর্তৃক তাহাদের উৎগীড়ন। 

হিরণ্যকশিপু কর্তৃক প্রহনাদকে বধ করিবার প্রয়াস। 

প্রহলাদ কর্তৃক অসুরবালকগণকে উপদেশ দান। 

প্রহ্লাদ কর্তৃক মাতৃগর্ভ হইতে প্রাপ্ত নারদের উপদেশবর্ণন। 

হৃসিংহের প্রাহুভণব, হিরণ্যকশিপুর বিনাশ ও ক্রন্মার্দি দেবগণ কর্তৃক ভগবানের 

স্ততি। 

শ্রীনসিংহের ক্রোধ উপশমের নিমিত্ত ভীত ব্রহ্মাকর্তৃক নিযুক্ত প্রহলাদের স্তব। "*. 

প্রহলাদের রাজ্যাভিষেক এবং ত্রিপুর-দহনের বৃত্তান্ত । 

মানব-ধর্ম, বর্ণ-ধর্ম ও স্ত্রী-ধর্ম নিরূপণ । 

ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থীর অসাধারণ ধর্ম ও চারিটি আশ্রমের ধর্ম কীর্তন। 

যতিধর্ম্মনিরূপণ এবং অবধৃত-প্রহলাদের সংলাপ । 

গৃহস্থের উৎকৃষ্ট ধর্ম ও দেশ কালভেদে বিশেষ ধর্ম বিবরণ । 

সর্বপ্রকার বর্ণাশ্রম ধর্মের সার বর্ণন ও মোক্ষের লক্ষণ নিরূপণ । 

সপ্তম স্কন্ধ সমাপ্ত। 
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পত্র অঠম বন্ধ 
অধ্যায় বিষয় 

১। মম্বস্তরানবর্ণন ও যজ্ঞাবতার কথন । 

২। গজেন্্রোপাখ্যান। 

৩। গজেজ্দমোক্ষণ | 

৪1 গজেন্দ্রমোক্ষণ শ্রবণের ফলশ্রাতি কথন। 

৫। রেবতচাক্ষুষ মন্বস্তরবর্ণন ও ব্রহ্মার স্তুতি । 

৬। 

প | 

১২২। 

১৩। 

১৪। 

১৬। 

১৭ । 

১৮ । 

শ্রীভগবানের আদেশে দেবগপের অস্ুরকুঙ্ের সহিত সন্ধিস্থাপন এবং সমু 
মন্থানের জন্য উদ্যোগ | 

সমুদ্রমন্থন আরম্ভ, তাহা! হইতে উৎপন্ন বিষের ভয়ে ভীত দফেবগণ নাত ক 

ভগবান্ শঙ্করের বিষপান । 

সাগর হইতে অন্যান্য রত্বনকলের উৎপত্তি, লক্ষ্মীদেবীর আবিভ্শীব এবং ততৎকর্তৃক 
শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর বরণ; অস্ুরগণ নুধাকলস হরণ করিলে পর ভ্রীভগবানের 
মোহিনীরূপধারণ । 

দেবগণের স্ুধাপান, দেত্যর্িগের বঞ্চনা এবং রাহুর শিরশ্ছেদ । 

দেবতা-দানবের যুদ্ধ, দানবগণের মায়াবলম্বন, জ্ীভগবান্ বিষুণর আবির্ভাব এবং 
মায়ানিরাস | র্ 

দৈত্যরাজ বলির পরাজয়, দৈত্যদিগের বিনাশ, নারদের বাক্যে যুদ্ধ সমাঞ্ধি 
ও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্ধ্যকর্তক বলির সঙ্জীবন। 

শ্রীভগবানের মোহিনীরূপ দেখিয়া শঙ্করের মোহ। 

ভবিষ্যৎ সপ্ত মণ্বস্তরণবর্ণন | 

মন্বা্দির পুথক্ পৃথক্ কন্মনিরূপণ | 

দৈত্যরাজ বলির স্বর্গ বিজয় এবং দেবণের পলায়ন । 

দ্বেবমাতা অর্দিতিকে মহামুনি কশ্থাপের পয়োব্রত উপদেশ । 

ব্রতে প্রসক্গন জ্রীভগবান্ কর্তৃক দেবমাতা অর্দিতিকে বরদান এবং ক্রন্ধান্থার। 
অপ্দিতির গভ'স্থিত ভগবত্তেজের স্যব । 

জীভগবান্ বামনদেবের আবিভণব, বলি যজ্ঞশালায় গমন এবং বলিকর্তৃক তাহার 
পুজা । 
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অধ্যায় | বিষয় 

১৯ | 

৬ | 

২৯ | 

ত| 

২৩। 

৪ । 

ঞীবামনদেবের সহিত বলির কথোপকথন, বলির নিকট হইতে ঈচারারার 
পান্ত্রয় ভূমি যাচঞ1। 

বলি কর্তৃক জীবামনদেবকে তিনপাদ পরিমিত ভূমি দান এবং শ্লীভগবানের বিরাট রূপ 
গ্রহণ । 

বলির বন্ধন এবং জ্রীভগবানের বচন । 

বলিবচন, ব্রহ্মার ভাষণ, ভ্ভগবানের বলিপ্রশংসা ও তাহাকে বরদান। 

বলির স্থুতললোক গমন এবং উপেন্দ্রপদে বামনের অভিষেক। 

মংস্যাবতার কথন। 

অষ্টম স্বন্ধ সমাপ্ত । 
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সুচীপত্র-_সবম স্বদ্ধ 
বি অধ্যায় ষয় 

১। হ্ুর্ধ্যবংশবর্ণন এবং বৈবন্যতমন্থুর পুত্রের স্ত্রীভাবাপত্তি। 

২। পৃষণ্র-কবি প্রভৃতির বংশবিস্তারকথন। 

৩। স্মৃকশ্যা ও রেবতকম্যার চরিত বর্ণন। 

৪। নভগের বংশ বর্ণন, নাভাগচরিত কখন, অস্বরীষের পানা এক রণ 
পলায়ন। 

€। অস্বরীষের অনুগ্রহে খধষি হ্র্ধাসার হঃখনিবৃত্তি ও দুর্বর্বান। কর্তৃক টি নারির 
৬। ইক্ষা,কুবংশবর্পন, মান্ধাতার চরিত্র কথন এবং সৌভরির উপাখ্যান । 
৭। ক্ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যান ও হরিশ্চন্দ্রচরিত কথন । 

৮। সগরচরিত বর্ণন। 

৯। গঙ্গাবতরণ বর্ণন এবং ভঙগীরথবৃত্তাস্ত ও সৌদাসচরিত কখন। 

১০। জ্রীরামচরিত বর্ণন। * 

১১। শ্রীরামার্দির বংশ বর্ণন এবং ভক্তগণের সহিত তাহার জ্ব-পদারোহণ।। 

১২। ইক্ষ কুকুলোৎপন্নপ্দিগের কুশাদি-ম্ুমিত্রাস্ত বংশ বপন। 
১৩। নিমি বংশকথন এবং নিমির দেহত্যাগাদিবর্ণন | রর 

১৪। চন্দবংশবর্ণন, বুধের জন্মবৃত্তাস্ত কথন এবং তাহা হইতে জাত পুরুরবার 
উপাখ্যান । ৪৫ 

১৫। খচীক্, জমদগ্নি ও পরশুরাম চরিতবর্ণন। 

১৬। জমদগ্িবধ, পরশুরাম কর্তৃক ক্ষত্রিয়গণের সংহার এবং বিশ্বামিত্রবংশবর্ণন। 

১৭। ক্ষত্রবৃদ্ধি, রজি, রস্ভ ও অনেনার বংশ বর্ণন। সর 

১৮। যযাভতিচরিত কথন। টি 

১৯। যযাতির গৃহত্যাগ কথন । 

২০। পুরুবংশবর্পন এবং ও ভরত চরিত কথন। 

২১। ভরতবংশবণণন এবং রক্তিদেবের চরিত কথন 

২২। দিবোদাসারদ্দির বংশ কথন এবং গ্রক্ষবংশে পাগুবাদ্ির উৎপত্তি বর্ণন। 

২৩। অনুক্রন্থয তুর্বসুপ্রভৃতির বংশ কখন। 
২৪। যছবংশ কথন ও সেই বংশে শ্রীকুধ্ণাবতার সুচনা । ৫? 
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